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 مقدمة
السلكٌة والبلسلكٌة والمحمولة مع تطور أجهزة الكمبٌوتر وشبكات المعلومات والتلٌفونات 

واستخدام تكنولوجٌا األقمار الصناعٌة ظهرت تكنولوجٌا االتصال متعددة الوسائط وتكنولوجٌا 
التً تعد أحد مظاهر  ( 1) االتصال التفاعلً بتطبٌقاتها المختلفة ومن أشهرها شبكة اإلنترنت 

الرئٌسٌة للفرد فى شتى مناحً ثورة المعلومات حٌث تإدى دوراً رئٌسٌاً فى صٌاؼة األنشطة 
الحٌاة فؤصبح من خبللها إزالة حواجز الزمان والمكان حتى صار من الممكن أن تصل المكتبة 

إلً المستفٌد بدالً من أن ٌذهب هو إلٌها وذلك نتٌجة لممارستها أسالٌب التعاونٌات وتشاطر 
 .  ( 2) هذه الشبكة  موارد الحاسبات اآللٌة وتٌسٌر االتصاالت فٌما بٌن المشاركٌن فى

وٌعكس التفاوت الكبٌر فى أعداد مستخدمً اإلنترنت على مستوى العالمٌن العربً واألجنبً 
جانباً كبٌراً من جوانب الفجوة الرقمٌة التً تمٌز عصر الثورة الصناعٌة الثالثة وهى ثورة 

شبكة اإلنترنت التى ال المعلوماتٌة التً ٌشكل الكمبٌوتر عصباً رئٌسٌاً لها وتجرى وقائعها عبر 
ملٌون نسمة رؼم  64( من واقع  252.222ٌزٌد عدد مستخدمٌها فى مصر عن ربع ملٌون ) 

االهتمام الكبٌر الذى تولٌه الدولة لنشر التكنولوجٌا الرقمٌة باعتبارها مفتاح للتقدم االقتصادي 
ظم السكان ال ٌجٌدون وتعد األمٌة األبجدٌة من أكبر معوقات انتشار اإلنترنت فى مصر حٌث مع

القراءة والكتابة ومعظم الذٌن ٌجٌدون القراءة ال ٌستطٌعون امتبلك كمبٌوتر ثم هناك مشكلة 
 . ( 3) اللؽة حٌث ٌشترط إجادة اللؽة اإلنجلٌزٌة الستخدام اإلنترنت 

من خبلل وسائل اإلعبلم المختلفة )صحافة  -ٌؤتً هذا فى الوقت الذى تسعً فٌه الدول الؽربٌة 
إلى الهٌمنة على الهوٌة الثقافٌة العربٌة واإلسبلمٌة من  –، إذاعة ، تلفزٌون ، إنترنت وؼٌرها( 

خبلل محاوالت عولمة الحٌاة والثقافة عموماً ، عن طرٌق تركٌز وسائط اإلعبلم على ما تشاء 
عً من ا تشاء ، وبالتالً سعٌها لفرض ثقافة بذاتها ، وهذا ما ٌجري بوممن القٌم ، وإهمالها ل

 . ( 4) قبل من ٌملك هذه الوسائط ، وبدون وعً من قبل المستفٌد 
وإذا انتقلنا إلً موضوع الهوٌة فٌمكن القول إنه ال توجد أدبٌات كافٌة لئلجابة عن أسئلة مهمة 

هل من الضروري أن تكون مثل : ما الهوٌة ؟  وما تؤثٌرها ؟ وكٌؾ ٌمكن تصنٌفها وتحلٌلها ؟ و
بتكنولوجٌا االتصال  عبلقة الهوٌة ماوفٌما بٌن أعضاء جماعة ما لهوٌتهم ؟ هناك رإٌة موحدة 

باألوضاع الحدٌثة كشبكة اإلنترنت ؟ وما أثر هذه التكنولوجٌا فى الهوٌة ؟وما عبلقة الهوٌة 
 ؟االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة سواء محلٌة أو عالمٌة 

ٌؾ الهوٌة أو على ما هٌتها ؟ كما أنه لٌس ٌإكد باحثون حقٌقة أنه لٌس ثمة أى اتفاق على تعر
 ثمة تصنٌفات أو معاٌٌر متفق علٌها لتحلٌل الهوٌة ؟

ثمة اهتمام كبٌر بهذه المسائل ولكن ثمة معلومات مإكدة قلٌلة عنها األمر الذى جعل مفهوم 
عدد الهوٌة مراوؼاً وتعرٌفها إشكالٌاً وقٌاسها مختلفاً علٌه وتؤتى صعوبة تعرٌؾ الهوٌة من ت

جوانبها ومن اختبلؾ النظرة إلٌها ومن تعدد وتنوع واختبلؾ األدوار والوظائؾ والمهام التى 
 تقوم بها .

وتعتبر قضٌة الهوٌة من أبرز القضاٌا المرتبطة ببناء الدولة الحدٌثة إضافة إلً أنها من العوامل 
لناحٌة النظرٌة أو األساسٌة لتكوٌن المجتمع السٌاسً فؤهمٌة دراسة هذا الجانب سواء من ا

االمبرٌقٌة تساعد على فهم الكٌفٌة التى ٌتكون بها إدراك األفراد والجماعات ألنفسهم سواء 
ارتبط هذا اإلدراك بجماعة عرقٌة أو دٌنٌة أو قبٌلة أو إقلٌم أو دولة أو أمة ما . وتعتبر قضٌة 

ناقض وٌتضارب الهوٌة فى الوطن العربى من القضاٌا المعقدة والمثٌرة للجدل حٌث ٌت
االعتراؾ الرسمً بوجود الهوٌة العربٌة القومٌة مع الهوٌات السٌاسٌة المتنافسة والتى تتركز 

 .  ( 5) فى الهوٌة القطرٌة والهوٌة اإلسبلمٌة والهوٌة االثنٌة والعصبٌات المحلٌة 
 وجامد ثابت جوهر هً الهوٌة أن   اعتبرنا ما إذا خاصة  ، وؼامض ملتبس الهوٌة عن الحدٌثف

 التؽٌر علً وٌستعصً  ،األمور ومجرٌات الوقائع فوق وٌسمو  ، والمكان الزمان علً ٌتعالً
 من انه ورؼم  ،األبد إلى وجدت كما وستبقً ةواحد ةمر وجدت هكذا الهوٌة أن أو  ، والتطور
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 مثل نسبً بثبات تتمٌز الؽرب فً أم الشرق فً  - تكن أٌا  -الهوٌة عناصر بعض أن الصحٌح
 واالقتباس والتطور االنفتاح علً القدرة تمتلك ال ةهوٌ أٌة أن أٌضا الصحٌح من انه إال اللؽة

 من علً واالستبعاد التهمٌش وستفرض واالنؽبلق بالعزلة نفسها علً ستحكم والتجدد والتفاعل
 . ( 6) إلٌها  ٌنتمون

هتمام كبٌر ؼٌر مسبوق ولذلك بدأت مسؤلة الهوٌة تحظى على مدى السنوات القلٌلة الماضٌة با
لٌس فى العالم العربً والعالم الثالث فحسب ولكن لدى بعض الدول األوروبٌة أٌضاً وعلى 

رأسها فرنسا فقد أصبح مفهوم الهوٌة من أكثر المفاهٌم تعرضاً للعصؾ به من قبل العولمة التً 
 . ( 7) تعٌد تنظٌم الساحة الكونٌة 

، ٌجد أن ثمة خطر ٌحدق بؤمتنا العربٌة اإلسبلمٌة ، ومن ٌتفحص الموقؾ الحضاري المعاصر 
ل فً تهدٌد هوٌتها وطمس معالم شخصٌتها الوطنٌة ، ومصدر هذا الخطر ٌكمن فً سطوة ثوٌتم

العولمة وما تروج له من دعاوي التمسك بالقٌم اإلنسانٌة العالمٌة ، واحترام حقوق اإلنسان ، 
اإلنسانً المشترك ، والقرٌة الكونٌة ، والتربٌة من ومطالب النظام العالمً الجدٌد ، والمصٌر 

إلى ؼٌر ذلك من مصطلحات ومفردات ٌعج بها قاموس العولمة … أجل السبلم العالمً 
 .   ( 8) المعاصر

ولهذا بدأت فى مصر مظاهر االهتمام والقلق تظهر على صفحات الصحؾ محذرة من مخاطر 
قد ظهرت كتابات تإكد أن أخطر  ما ٌترتب على العولمة على هوٌتنا القومٌة أو الثقافٌة ف

العولمة ذوبان الهوٌة فى الهوٌة األمرٌكٌة وإن جانباً كبٌراً من تحدٌات قرن العولمة هى تحدٌات 
وأمام سطوة   ( 9) فكرٌة وثقافٌة وعقائدٌة قبل أن تكون تحدٌات سٌاسٌة وعسكرٌة واقتصادٌة 

تراجع قٌم االنتماء والوالء ، ومن ثم ٌفرغ مفهوم دعاوى العولمة المشار إلٌها ، نخشى أن ت
صاب المجتمع ٌالهوٌة من أركانه الرئٌسٌة ، الدٌن ، اللؽة ، القٌم ، التراث ، التارٌخ،وحٌنئذ 

بالفتور وتتبلشى أواصر المحبة والتماسك االجتماعً ، وتتبدد القٌم الحافزة على النهوض 
 الثقافً واالجتماعً .

ٌمكنه أن ٌساعد فى إثراء شخصٌة اإلنسان العربً وفى الحفاظ على  الوطنً ولذلك فإن اإلعبلم
هوٌته الوطنٌة والقومٌة من خبلل ربطه بالجذور األصٌلة المتمثلة فى قٌمه الروحٌة وتارٌخه 
وحضارته العرٌقة ولؽته وثقافته وإبداعاته الفكرٌة والفنٌة وتعمٌق انتمائه الوطنً والقومً 

ضاٌا وطنه وأمته العربٌة وطموحاته وآماله الوطنٌة والقومٌة لتحقٌق التنمٌة ومعاٌشته وفهمه لق
الشاملة واألمن واالستقرار وتعمٌق الروابط القومٌة بٌن أبناء األمة العربٌة ودعم التضامن 
العربً والعمل العربً المشترك وإعبلء المصلحة العربٌة العلٌا وحث المواطن العربً على 

ٌحه بالوعً الذي ٌمكنه من التركٌز على إٌجابٌات الحضارة الحدٌثة فى معاٌشة عصره وتسل
مجال العلوم والثقافة ومظاهر التقدم اإلنسانً اإلٌجابً وتحقٌق التفاعل الثقافً الخبلق بٌننا وبٌن 

  . ( 12) ثقافات العالم المختلفة 
تعرؾ على اعتماد القائم من هنا تبرز أهمٌة هذه الدراسة التً تعالج هذه القضٌة وتسعى إلً ال

 باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت فى دعم الهوٌة العربٌة . 

 اإلطار النظري للدراسة
اتخذ الباحث من نموذج االعتماد على وسائل اإلعبلم إطاراً نظرٌاً لبحثه حٌث ٌركز هذا 

ته منها كما أنه ٌولى أهمٌة النموذج على الوسٌلة ودرجة أهمٌتها لدى الفرد لكى ٌستقى معلوما
 لوسائل االتصال كمصادر للمعلومات فى حالة األزمات أو االضطرابات .

تقوم الفرضٌة األساسٌة لنموذج االعتماد على وسائل نموذج االعتماد على وسائل اإلعالم : 
اإلعبلم على أن االتصال الجماهٌري ٌتضمن عبلقات معقدة بٌن عدد كبٌر من المتؽٌرات 

فاعلة مع بعضها والتى ٌمكن تحدٌدها فى ثبلث مصطلحات هً وسائل اإلعبلم والجمهور المت
 . (  11) والمجتمع 

تكمن قوة وسائل اإلعبلم طبقا لنظرٌة االعتماد هذه فى سٌطرة فبالنسبة لوسائل اإلعالم : 
تتمثل فى وسائل اإلعبلم على نظم المعلومات التى ٌحقق الفرد  من خبللها ثبلثة أهداؾ رئٌسٌة 
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فهم الذات والعالم المحٌط به ثم توجٌه الفرد إلً األنماط السلوكٌة والقرارات الخاصة 
  0  ( 12) واالجتماعٌة وكذلك هدؾ التسلٌة 

ٌعتبر اعتماد الفرد على وسائل اإلعبلم جزءاً من نظرٌة االعتماد المتبادل وبالنسبة للجمهور : 
) والذي ٌشكل بدوره عبلقات الجمهور مع وسائل اإلعبلم بٌن وسائل اإلعبلم والنظم االجتماعٌة 

وٌعتمد الجمهور على وسائل اإلعبلم لتحقٌق الفهم الذى ٌشمل معرفة الذات والفهم   ( 13
االجتماعً الذي ٌساعد  على معرفة أشٌاء عن العالم أو البٌئة المحٌطة وتفسٌرها والتوجٌه 

وأخبلقٌات المجتمع وتوجٌه تفاعلى تبادلى  وٌشمل توجٌه العمل والسلوك فى إطار توقعات
للحصول على دالالت عن كٌفٌة التعامل مع مواقؾ جدٌدة والتسلٌة وتشمل التسلٌة المنعزلة مثل 
االسترخاء والجلوس فى عزلة والتسلٌة االجتماعٌة مثل الصحبة االجتماعٌة كوسٌلة للهروب 

األفراد على وسائل اإلعبلم باعتبارها مصدرا وٌتزاٌد اعتماد   ( 14) من مشكبلت الحٌاة الٌومٌة 
للمعلومات التى تسهل للفرد القٌام بعملٌة بناء الترتٌب االجتماعً وبالتالً فإنه إذا كانت هناك 
حاجات وأهداؾ للفرد ٌعتمد علً وسائل اإلعبلم لتحقٌقها فى ظروؾ االستقرار والتوازن فإن 

بلم ٌكون كبٌرا فى ظروؾ هذا التوازن الذى ٌحدث احتمال تزاٌد اعتماد الفرد على وسائل اإلع
 . ( 15) نتٌجة للصراع أو التؽٌر

وتتذبذب درجة اعتماد جمهور المستقبلٌن على وسائل اإلعبلم من وقت آلخر متؤثرة بعوامل  
متعددة مثل نوعٌة الموضوعات واهتمامات أفراد الجمهور وكذلك شعور الفرد باالنتماء 

كما أن   ( 16) راد الموجودٌن على هامش المجتمع وٌشعرون باالؼتراب للمجتمع مقارنة باألف
هناك العدٌد من المإثرات ؼٌر المباشرة على درجة اعتماد الفرد على وسائل اإلعبلم تنبع من 
موقع هذا الفرد داخل النسق االجتماعً فهذا الموقع  سٌإثر على أولوٌات األهداؾ التً ٌضعها 

ه االتصالى وبالتالً على جوهر وكثافة اعتماده على وسائل اإلعبلم الفرد لنفسه وعلى سلوك
وٌشمل موقع الفرد كبلً من الطبقة التً ٌنتمً إلٌها والمنزلة التً ٌحظى بها والنفوذ الذى ٌتمتع 

 .   ( 17) به
فإن هناك تباٌناً كبٌراً فى أهمٌة الوظائؾ التى تإدٌها وسائل اإلعبلم وبالنسبة للمجتمع : 

تمع ففً المجتمعات الصناعٌة تإدى هذه الوسائل عدة وظائؾ مثل توفٌر المعلومات عن للمج
الحكومة والشئون العامة والقٌام بدور الرقٌب على أداء الحكومة باإلضافة إلً المحتوى 
الترفٌهً الذي تقدمه وكلما زاد عدد الوظائؾ وأهمٌتها التً توفرها وسائل اإلعبلم للمجتمع 

وبالتالً زاد احتمال أن تؽٌر المعلومات من  ( 18) عتماد علٌها فً هذا المجتمع زادت درجة اال
معارؾ الجمهور ومشاعره وسلوكه وحٌث أن المجتمع فً طرٌقه إلى النمو بشكل كبٌر 
وتكنولوجٌا اإلعبلم تتطور فإن وسائل اإلعبلم تقوم بدور هام فً نقل المعلومات وعلى وجه 

ظٌفة نقل هذه المعلومات من خبلل وسائل اإلعبلم التً ٌعد الخصوص مع زٌادة مركزٌة و
اعتماد الفرد المكثؾ علٌها سمة تمٌز المجتمعات المتحضرة لفهم العالم االجتماعً المحٌط 
والقٌام بالسلوك االجتماعً بشكل ذي معنى باإلضافة إلى الهروب إلى عالم الخٌال والمتعة من 

 .   ( 19) مشاكل وتوترات الحٌاة الٌومٌة 
وٌتصور نموذج االعتماد على وسائل اإلعبلم وجود تؤثٌرات تحدث نتٌجة اعتماد األفراد على 
وسائل اإلعبلم وتتمثل هذه التؤثٌرات فً تؤثٌرات معرفٌة وتؤثٌرات وجدانٌة وتؤثٌرات سلوكٌة 

كلة وفٌما ٌتعلق أوالً بالتؤثٌرات المعرفٌة :  فهً تتمثل فً مجاالت عدٌدة منها تجاوز مش
الؽموض الناتجة عن تناقض المعلومات التً ٌتعرض لها الفرد أو نقص المعلومات أو عدم 

 كفاٌتها لفهم معانً األحداث أو تحدٌد التفسٌرات الممكنة والصحٌحة لهذه األحداث . 
وثانٌاً تشكٌل االتجاهات : حٌث تقوم وسائل اإلعبلم بدفع ؼٌر محدود لآلراء والموضوعات 

تً تثٌر المتلقٌن لبلهتمام بها وخاصة  فى أحوال األزمات أو االضطرابات أو والشخصٌات ال
 الحروب . 

ثالثاً : تحدٌد ترتٌب اهتمامات المتلقٌن بالنسبة للموضوعات أو األفكار التً تنشرها وسائل 
اإلعبلم  أي ترتٌب أجندة المتلقٌن بالنسبة لهذه الموضوعات أو األفكار اعتمادا على ترتٌب 
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ائل لها . والتؤثٌر على نظم معتقدات األفراد بزٌادة الفئات التً  ٌمكن تنظٌم هذه المعتقدات الوس
فى إطارها أو زٌادة المعتقدات فى كل فئة بما ٌإدى إلً اتساع نظام المعتقدات وتوضٌح القٌم 

 .    ( 22) بالنسبة للمتلقٌن 
 لهذه الدراسة لؤلسباب التالٌة :وٌعد نموذج االعتماد على وسائل اإلعبلم مدخبلً مبلئماً 

ٌساعد على اختبار مدى اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت  – 1
كوسٌلة إعبلمٌة فرضت نفسها على الساحة خبلل السنوات القلٌلة الماضٌة وقد زاد من أهمٌتها 

نبٌة واإلقلٌمٌة ومواقع الصحؾ كوسٌلة إعبلمٌة تزاٌد علٌها عدد مواقع وكاالت األنباء األج
 .  ( 21) اإللٌكترونٌة المحلٌة والدولٌة ومواقع القنوات التلٌفزٌونٌة والمحطات اإلذاعٌة 

ٌربط النموذج بٌن وسائل اإلعبلم ) وستختبر الدراسة مدى االعتماد على اإلنترنت كوسٌلة  – 2
ام االجتماعً وخاصة فى حالة إعبلمٌة واسعة االنتشار وؼٌر مقٌدة بؤٌة قٌود ( وبٌن النظ

األزمات ) فما أكثر األزمات اآلن التً ٌتعرض لها المجتمعان المصري والعربً سٌاسٌا 
واقتصادٌا وأخبلقٌا بما ٌإثر فى الهوٌة العربٌة  ( وبٌن الجمهور ) ستطبق الدراسة على القائم 

 باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون ( . 
وذج على التعرؾ على التؤثٌرات الناتجة عن اعتماد القائم باالتصال ٌساعد تطبٌق هذا النم – 3

 فى اإلذاعة على اإلنترنت فى الهوٌة العربٌة  .

 الدراسات السابقة
 قسم الباحث الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث إلً مجموعتٌن : 
 ت التالٌة :أوالً : الدراسات الخاصة باالعتماد على شبكة اإلنترنت وتشمل الدراسا

بعنوان " تكنولوجٌا االتصال التفاعلً اإلنترنت وعبلقته  ( 2223دراسة د . حنان جنٌد )  – 1
 0(  22) " بدرجة الوعً السٌاسً لدى طبلب الجامعات المصرٌة 

تستهدؾ هذه الدراسة توصٌؾ العبلقة بٌن تكنولوجٌا االتصال التفاعلً من خبلل اإلنترنت 
بٌن طبلب الجامعة والتعرؾ على مدى استعانة طبلب الجامعة بمواقع بدرجة الوعً السٌاسً 

االتصال التفاعلً كمصدر من مصادر معرفتهم السٌاسٌة وتؤثٌر ذلك على مصادر المعرفة 
السٌاسٌة األخرى كالرادٌو والتلٌفزٌون والصحؾ ومدى االختبلؾ بٌن الذكور واإلناث فى 

دام لمواقع تكنولوجٌا االتصال التفاعلً من خبلل مصادر المعرفة السٌاسٌة ومجاالت االستخ
مفردة من طبلب الجامعات الخاصة فى كل من جامعة  212دراسة مٌدانٌة على عٌنة قوامها 

أكتوبر وجامعة مصر الدولٌة وقد توصلت هذه الدراسة  6مصر للعلوم والتكنولوجٌا وجامعة 
 إلً عدة نتائج أهمها :

لى اإلنترنت كمصدر رئٌسً للمعلومات السٌاسٌة المحلٌة إن من أهم أسباب االعتماد ع -
% ٌلً ذلك  47.2والعالمٌة هو إمكانٌة استدعاء المعلومات فى أي وقت من خبلل الشبكة 

% فالتفاعل فى  42.8المتابعة المستمرة والتحلٌبلت المتعمقة للمعلومات المعروضة بها 
 % . 29.6نقل األحداث % فالفورٌة فى  33.8األحداث واإلدالء برأي فٌها 

% المرتبة األولى كؤهم القضاٌا التى ٌفضل الشباب الجامعً  63.4احتلت القضاٌا السٌاسٌة  -
% وأخٌرا  28.9% فالقضاٌا الدٌنٌة  57مناقشتها خبلل جماعات الدردشة ٌلٌها القضاٌا الثقافٌة 

 % .  12.7القضاٌا االقتصادٌة 
( بعنوان " استخدام األطفال لئلنترنت العبلقة  2223دراسة د . هبة هللا السمرى )  – 2

 2 ( 23) التفاعلٌة بٌن اآلباء واألبناء " 
تتصدى هذه الدراسة للبحث فى الكٌفٌة التى أثرت بها اإلنترنت على العبلقة بٌن اآلباء واألبناء 

ة مفرد 212وذلك بالتطبٌق على عٌنة من أطفال مدارس اللؽات بالقاهرة وآباإهم قوامها 
وتوصلت هذه الدراسة إلً عدة نتائج أهمها : إن معرفة األبناء باإلنترنت تفوق معرفة آباإهم 

%  38.1% من األطفال عٌنة الدراسة ٌجٌدون استخدامها بدرجات متفاوتة مقابل  91.4حٌث 
% فى مقدمة األماكن التً ٌستخدم فٌها الطفل اإلنترنت وٌؤتً  88.6من اآلباء وتؤتى المدرسة 

% ولم تإثر اإلنترنت على تعرض األطفال للتلٌفزٌون لكنها  73.3منزل فى المركز الثانً ال
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% فقط ٌشاهدون التلٌفزٌون لمدة أكثر من ثبلث  23.8أثرت على معدالت المشاهدة حٌث 
 ساعات ٌومٌاً .

( بعنوان " دور اإلنترنت والرادٌو والتلٌفزٌون فى إمداد  2221عبٌر حمدي )  دراسة – 3
 2 ( 24) جمهور المصري بالمعلومات " ال

تهدؾ الدراسة إلً التعرؾ على الدور الذى تقوم به وسائل اإلعبلم الحدٌثة اإلنترنت باعتبارها 
قناة اتصال حدٌثة ومدى قدرتها على إمداد األفراد بالمعلومات فى ضوء بعض المتؽٌرات التى 

افع والخلفٌة المعرفٌة والمستوى قد تإثر على اكتساب األفراد لتلك المعلومات مثل الد
االجتماعً واالقتصادي والسمات الدٌموجرافٌة ودرجة االهتمام وذلك بالتطبٌق على عٌنة 

مفردة من مدٌنة القاهرة تم تقسٌمها إلً مجموعتٌن المجموعة األولى تستخدم  422قوامها 
راسة الى عدة نتائج أهمها اإلنترنت والمجموعة الثانٌة تستخدم الرادٌو والتلٌفزٌون وتوصلت الد

: 
تإدى اإلنترنت عدة أؼراض لمستخدمٌها هى التعلٌم والثقافة بوجه عام والشعور بالمتعة  -

وتجدٌد النشاط والترفٌه ومعرفة األحداث المحلٌة والعالمٌة والمساعدة على التخاطب مع 
ت المتخصصة اآلخرٌن والتعرض ألكثر من مصدر معلومات وزٌادة المعرفة فى بعض المجاال

. 
أكدت النتائج تزاٌد االعتماد على مصادر المعلومات الحدٌثة متمثلة فى اإلنترنت كمصدر أول  -

الكتساب المعلومات وبنسبة مرتفعة إذا ما قورنت بعمر اإلنترنت القصٌر فى مصر منذ عام 
سبة . وأشارت النتائج إلً تفوق كل من الصحؾ واإلنترنت كمصادر للمعلومات بالن 1993

 لمستخدمً اإلنترنت .
( بعنوان " التفاعلٌة فى المواقع اإلخبارٌة  2221د . نجوى عبد السبلم فهمى )  دراسة - 4

 . ( 25) العربٌة على شبكة اإلنترنت " 
تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن تساإل بحثً رئٌسً ٌتمثل فى : ما هً اإلمكانٌات التفاعلٌة 

 بارٌة العربٌة ؟ المتاحة عبر المواقع اإلخ
وتم تطبٌق الدراسة على عٌنة عشوائٌة من المواقع اإلخبارٌة العربٌة سواء التابعة لصحؾ 

موقعا إخبارٌا  45مطبوعة أو لمحطات إذاعٌة أو لشركات تعمل فى مجال اإلنترنت بلػ عددها 
 .  2221خبلل الفترة من أول ٌولٌو حتى منتصؾ أؼسطس 

 نتائج أهمها : وأسفرت هذه الدراسة عن عدة
تشٌر نتائج هذه الدراسة إلً أن مستوى التفاعلٌة بٌن القارئ ونص المادة الخبرٌة كان فى  -

أدنى مستوٌاته او ؼائبا تماما فى العدٌد من المواقع اإلخبارٌة العربٌة بسبب لجوئها إلً إعادة 
المواقع  نشر نفس النسخة المطبوعة من الجرٌدة الورقٌة األمر الذى ٌعكس عدم حرص

 الصحفٌة على استؽبلل اإلمكانٌات الكاملة لئلنترنت .
تشٌر نتائج الدراسة إلً عدم حرص الصحؾ اإللكترونٌة العربٌة على إقامة صلة مباشرة بٌن  -

محررٌها وجمهور القراء وال تهتم بإقامة وسٌلة ثنائٌة االتجاه بٌنها وبٌن المتلقى بل تكتفى بنشر 
 ها دون االهتمام بآراء جمهور القراء فى المادة الخبرٌة المنشورة ..آراء ووجهات نظر محررٌ

( ، بعنوان " استخدام اإلنترنت فى تطوٌر المهارات  2222دراسة د . السٌد بخٌت )  – 5
 . ( 26) الصحفٌة باللؽة اإلنجلٌزٌة لدى دارسً الصحافة " 

ٌر المهارات الصحفٌة باللؽة فى تطو اإلنترنتتهدؾ هذه الدراسة إلً توصٌؾ كٌفٌة استخدام 
اإلنجلٌزٌة لدى دارسً الصحافة من الطلبة وقٌاس معارؾ واستخدامات واتجاهات وتوقعات 
طلبة الصحافة إزاء اإلنترنت وعبلقتها بالعمل الصحفى وتقٌٌم مدى كفاءة اإلنترنت كوسٌلة 

 تعلٌمٌة فى مجال تدرٌس المقررات الصحفٌة باللؽة اإلنجلٌزٌة .
طالبة من طلبة الصحافة بقسم االتصال الجماهٌرى فى الفصل  25ق الدراسة على وتم تطبٌ

فى دولة اإلمارات وطبقت الدراسة على مرحلتٌن قبل القٌام  2222/  99الدراسً الثانً 
 بتدرٌس المقرر الدراسً وبعده . 
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 وتوصلت الدراسة إلً عدة نتائج أهمها : 
ر الصحافة بعد دراسة مقرر ٌتناول استخدام اإلنترنت * زٌادة الجوانب المعرفٌة لدى طلبة مسا

فى تطوٌر المهارات الصحفٌة باللؽة اإلنجلٌزٌة لدٌهم وخاصة فٌما ٌتعلق بالبرٌد اإللٌكترونً 
 وطرق حفظ المعلومات من اإلنترنت .

* زٌادة المهارات المعرفٌة المتعلقة بطرق جمع المادة الصحفٌة باستخدام اإلنترنت والحصول 
 ى المعلومات المطلوبة بسرعة .عل

* أوضحت نتائج الدراسة أن اإلنترنت تعد وسٌلة تعلٌمٌة متمٌزة فى مجال تعلٌم المقررات 
 الصحفٌة باللؽة اإلنجلٌزٌة .

( بعنوان " استخدامات الصحافة المصرٌة  1999دراسة د  . محمد سعد إبراهٌم ، )  - 6 
 . ( 27) حفً " لئلنترنت  ومدى انعكاسها على األداء الص

وتهدؾ الدراسة إلى توصٌؾ العبلقة الراهنة للصحؾ المصرٌة بشبكة اإلنترنت والتعرؾ على 
مدى استٌعاب الصحفٌٌن لئلنترنت كوسٌلة اتصال جدٌدة ودورها اإلعبلمً وبٌان مجاالت 

 االستخدام والتوظٌؾ وبٌان مدى تؤثر األداء الصحفى باإلنترنت كمصدر للمعلومات واالتصال
جرٌدة ومجلة والتى لها مواقع إلٌكترونٌة على شبكة  12من خبلل دراسة مٌدانٌة شملت 

اإلنترنت وهى الجمهورٌة والسٌاسة الدولٌة والشعب والمساء والوفد واالجٌبشان جازٌت والعالم 
الٌوم واألسبوع واألهرام واألهرام وٌكلً والعربً واألهالً وطبقت الدراسة على عٌنة 

ن المواقع اإللٌكترونٌة للصحؾ المصرٌة وتضم ثمانٌة صحفٌٌن وأربعة مهندسٌن المسئولٌن ع
 صحفٌاً 32وفنٌٌن وعٌنة الصحفٌٌن المستخدمٌن لئلنترنت عن طرٌق االشتراك المنزلى وتضم 

وقد توصلت هذه الدراسة إلً عدة نتائج أهمها : إن مجاالت استخدام الصحؾ المصرٌة 
لى استخدامه كوسط للنشر الصحفً ووسٌلة اتصال ومصدر لئلنترنت محدودة حٌث اقتصرت ع

للمعلومات والصور فى حٌن ؼابت إمكانٌة االستفادة من الخدمات التفاعلٌة واإلعبلنٌة 
والمعلوماتٌة والتسوٌقٌة مما ٌعكس القصور الشدٌد فى االستفادة من تقنٌات اإلنترنت إضافة إلً 

ت وضعؾ التفاعل مع المصادر والقراء وندرة محدودٌة مجاالت استخدام الصحفٌٌن لئلنترن
 استخدام المصادر اإللكترونٌة للمعلومات .

" استخدام شبكات المعلومات " اإلنترنت " فى  ( بعنوان 1997دراسة  د . سامى طاٌع )  - 7
 . ( 28)   الحمبلت اإلعبلمٌة " 

وسٌلة لبلتصال فى تسعى هذه الدراسة إلً التعرؾ على مدى استخدام الشركات لئلنترنت ك
مجال الحمبلت اإلعبلمٌة والتروٌجٌة والمزاٌا التً توفرها اإلنترنت لهذه الحمبلت ومدى تؤثٌر 

من رجال  522ذلك على وسائل اإلعبلم والتروٌج التقلٌدٌة وذلك بالتطبٌق على عٌنة مقدارها 
هذه الدراسة إلً األعمال والشركات التى لها مواقع وعناوٌن معروفة على اإلنترنت وتوصلت 

أن اإلنترنت كوسٌلة اتصال تعتبر على درجة كبٌرة من األهمٌة حٌث تعتمد علٌها الشركات 
الكبرى لنشر وتوزٌع المعلومات الخاصة بالشركة ومنتجاتها وخدماتها وحصر عدد الزوار 

 وتحلٌل الرسائل التى تتلقاها فى التعرؾ على فعالٌة وتؤثٌر اإلنترنت وكذلك كمصدر هام
للمعلومات عن المنافسة والمنافسٌن كما أسفرت الدراسة عن أن اإلنترنت ستتزاٌد أهمٌتها 

 ودورها كوسٌلة اتصال مع مرور السنوات .
 ثانٌاً : الدراسات الخاصة بالهوٌة :

( ، بعنوان " موقؾ الصحافة المصرٌة من قضٌة العولمة  2221دراسة د . سهام نصار)  – 1
 . ( 29)  والهوٌة الثقافٌة " 

تهدؾ هذه الدراسة إلً رصد اتجاهات الصحؾ المصرٌة إزاء قضٌة العولمة والهوٌة الثقافٌة 
للتعرؾ على موقفها من هذه القضٌة وتقٌٌم مدى وعٌها بالتؤثٌرات الثقافٌة للعولمة وبكٌفٌة 

 التفاعل معها وذلك بالتطبٌق على عٌنة من أربعة صحؾ مصرٌة هى األهرام الٌومٌة والوفد
 والشعب واألهالً وقد أسفرت هذه الدراسة عن عدة نتائج أهمها :
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*دار جدل على صفحات صحؾ الدراسة عن تؤثٌر العولمة على الهوٌة حٌث مال أؼلب الكتاب 
 %. 25.2% إلً القول بؤن العولمة تمثل تهدٌداً خطٌراً للهوٌة فى حٌن نفى ذلك  74.3

الدراسة بالبعد الثقافً للعولمة فاق اهتمامها باألبعاد  * تشٌر نتائج الدراسة إلً أن اهتمام صحؾ
األخرى السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً وترتب على ذلك تفوق االهتمام بقضٌة العولمة 

 والهوٌة على ؼٌرها من القضاٌا بسبب االرتباط الوثٌق بٌن الهوٌة والثقافة  .
.  ( 32) فى لٌبٌا : دراسة مٌدانٌة " (، بعنوان " الهوٌة  2221دراسة آمال العبٌدي )   - 2

تهدؾ هذه الدراسة الى استكشاؾ اتجاهات طبلب الجامعة فى لٌبٌا تجاه قضٌة الهوٌةوالتركٌز 
على الهوٌة كؤحد عوامل بناء الدولة فى لٌبٌا وذلك من خبلل جملة من األسئلة التى تسعى 

ا هً أهم العناصر فى تحدٌد هوٌتهم لتوضٌح الكٌفٌة التى ٌعرؾ بها الطبلب فى لٌبٌا أنفسهم وم
؟ وما هو دور اإلسبلم والعروبة فى تؤكٌد هذه الهوٌة ؟ وما هو الدور الذى تلعبه كل من العائلة 

 أو القبٌلة كؤساس للهوٌات التقلٌدٌة ؟ 
طالب وطالبة فى جامعة قارٌونس فى بنؽازى  522وقد تم إجراء الدراسة على عٌنة قوامها 

ه الدراسة أن األؼلبٌة من أفراد العٌنة أكدت أن الدٌن ٌعتبر السبب األساسً وأظهرت نتائج هذ
للعروبة ثم تؤتً اللؽة فى الترتٌب الثانً بٌنما االنتماء إلً دولة عربٌة ٌؤتً أقل أهمٌة كما 
توضح النتائج أنه ٌمكن أن ٌكون هناك نوعان من أنماط الهوٌة واحدة تركز على اإلسبلم 

ي تركز على القٌم المحلٌة التى ارتبطت بالعائلة والقبٌلة وثبت هذه النتٌجة أن والعروبة واألخر
 الناس أو األفراد قد ٌكون لهم أكثر من مستوى فى ما ٌتعلق بالهوٌة أو أكثر من هوٌة واحدة .

 . ( 31)  ( ، بعنوان " اإلعبلم والهوٌة الوطنٌة "  1996دراسة إٌمان عز العرب )  - 3
إلً التعرؾ على الدور الذى تمارسه الصحافة المصرٌة ) القومٌة والحزبٌة  تهدؾ الدراسة 

األهرام والوفد والشعب واألهالً ( فى توضٌح معالم الهوٌة وذلك من خبلل تحلٌل مضمون 
كما تهدؾ  1995/  6/  32إلً  1995/  1/  1بعض الصحؾ القومٌة والحزبٌة فى الفترة من 

مبحوث فى المجتمع الرٌفً والحضري ٌمثلون  422بلؽت  إلً التعرؾ على اتجاهات عٌنة
البحث ) مدٌنة طنطا وقرٌة محلة مرحوم ( تجاه الصحؾ القومٌة  بمنطقتًمختلؾ فئات القراء 

 والحزبٌة وأسفرت هذه الدراسة عن عدة نتائج أهمها : 
مقاالتها * تناولت جرٌدة األهرام قضٌة الهوٌة الوطنٌة من منطلق العروبة حٌث ركزت معظم 

فى فترة التحلٌل على الهوٌة العربٌة والدفاع عن جامعة الدول العربٌة واتفقت جرٌدة الوفد مع 
جرٌدة األهرام فى تناولها لقضٌة الهوٌة الوطنٌة حٌث تعرضت فى معظم مقاالتها للهوٌة 
العربٌة محذرة من مشروع الشرق أوسطً حٌث أنه ؼربً النشؤة استعماري الهدؾ فٌه طمس 

إهدار للهوٌة العربٌة أما جرٌدة الشعب فقد ركزت على الهوٌة اإلسبلمٌة فى المقام األول و
وأكدت أن هناك محاوالت لضرب التٌار اإلسبلمً وتجفٌؾ منابع الروح اإلسبلمٌة وال حل فى 

 هذا سوى التمسك بقٌم اإلسبلم وإٌقاظ الروح اإلسبلمٌة .
 تٌارات فكرٌة :* كشفت الدراسة المٌدانٌة عن وجود ثبلث 

التٌار العروبى ) الهوٌة القومٌة العربٌة ( وتنادى بالعلمنة وان الدولة الحدٌثة دولة مدنٌة ال  – 1
 شؤن لها بالدٌن ومن ثم فصل السلطة المدنٌة عن السلطة الدٌنٌة .

التٌار اإلسبلمً ) الهوٌة اإلسبلمٌة ( فهو ٌنظر للقومٌة والعلمانٌة على أنها أفكار  – 2 
مستوردة لضرب الهوٌة اإلسبلمٌة والمسلمٌن فى دٌنهم وثقافتهم وانه ال وجود للعروبة من دون 

 اإلسبلم  .
التٌار الثالث ٌجمع بٌن التٌارٌن السابقٌن ) اإلسبلمً والعروبً (وٌإكد هذا التٌار على عدم  – 3

ظام حٌاة أما العروبة التناقض بٌن اإلسبلم والفكرة العربٌة القومٌة فاإلسبلم عقٌدة وشرٌعة ون
 فهى رابطة لؽوٌة ثقافٌة .

( ، بعنوان " الهوٌة الدٌنٌة وعبلقتها بالهوٌات األخرى  1992دراسة محمود مٌعاري )  - 4
 2 ( 32)   بٌن الفلسطٌنٌٌن فى إسرائٌل " 
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تتناول هذه الدراسة موضوع الهوٌة الجماعٌة للفلسطٌنٌٌن فى إسرائٌل وتوضح الهوٌات الفرعٌة 
لرئٌسٌة التى تشكل هذه الهوٌة وتؽٌر بعض هذه الهوٌات خبلل االنتفاضة وأخٌراً تحلل ا

العبلقات الداخلٌة بٌن الهوٌات الفرعٌة مع تركٌز على الهوٌة الدٌنٌة وعبلقتها بالهوٌات األخرى 
طالباً فى الصؾ الثانً عشر أى فى  313وذلك من خبلل دراسة مٌدانٌة على عٌنة قوامها 

 مدارس ثانوٌة عربٌة فى اسرائٌل . 12ألخٌرة للمرحلة الثانوٌة ٌدرسون فى السنة ا
وأثبتت هذه الدراسة أن الهوٌتٌن العربٌة والفلسطٌنٌة للعرب فى إسرائٌل هما أقوى من الهوٌات 
الجماعٌة الجزئٌة األخرى والتى من ضمنها الهوٌة الدٌنٌة وهذه النتٌجة تنطبق على المسلمٌن 

كنها ال تنطبق على العرب الدروز الذٌن تسٌطر بٌنهم هوٌتهم الدٌنٌة وٌمٌلون الى والمسٌحٌٌن ول
االندماج فى الدولة الٌهودٌة  كما تشٌر نتائج هذه الدراسة إلً أن هناك تحوالً قد حدث على 
عبلقة الهوٌة الدٌنٌة والهوٌات التقلٌدٌة األخري مع الهوٌتٌن الفلسطٌنٌة واإلسرائٌلٌة حتى أواخر 

لسبعٌنٌات توافقت الهوٌة الدٌنٌة مع الهوٌة اإلسرائٌلٌة بسبب تقبلها للواقع السٌاسً الجدٌد ا
وتعارضت مع الهوٌة الفلسطٌنٌة الرافضة لهذا الواقع وٌشٌر ذلك إلً انتشار الهوٌة الوطنٌة بٌن 

 العرب فً إسرائٌل ونفوذها أٌضاً إلً بعض فئات المتدٌنٌن والتقلٌدٌٌن . 
لدى الشاب التونسً  وبناء الهوٌة االجتماعً التحوالتاحمد شبشوب بعنوان " دراسة  - 5

 . ( 33)  "  المتمدرس
ما المراجع التً ٌجدها الشاب التونسً تسعى هذه الدراسة إلً اإلجابة عن عدة تساإالت منها: 

التً  مثبل فً وسطه االجتماعً والتً سٌعتمد علٌها لبناء هوٌته؟ وما هً االختٌارات والقٌم
عٌنة ؟ وذلك بالتطبٌق على  تقدمها له المإسسة التربوٌة التونسٌة حتى تعٌنه على بناء شخصٌته

وتوصلت هذه الدراسة إلً عدة نتائج  سنة 22و  18من الشباب التونسً تتراوح أعمارهم بٌن 
 أهمها : 

ٌثهم عن إن نسبة حدٌث المستجوبٌن عن الهوٌة "كانتماء إلى مجموعة" أعلى من نسبة حد* 
لى كون الشاب التونسً تحركه قٌم المنظومة إالهوٌة "كتحدٌد لشخصٌة الفرد". وٌعود ذلك 

التقلٌدٌة التً تمٌل طبٌعٌا إلى تفضٌل المجموعة على الفرد التً تدعو المناهج الرسمٌة إلى 
لة الذي ٌقوم به الشاب التونسً لئلجابة عن المفاض البلوعًتؤسٌسها. وهو نوع من االختٌار 

 . التً تطرحها علٌه الممارسة االجتماعٌة المتؤرجحة بٌن قٌم التقلٌد والحداثة
% 78إن الذكور ٌمٌلون إلى التعرٌؾ الجماعً للهوٌة أكثر من مٌلهم إلى التعرٌؾ الفردي )* 

%( أما اإلناث فإنهم ٌملن إلى التعرٌؾ الفردي أكثر من مٌلهن إلى التعرٌؾ الجماعً 22مقابل 
%(. وٌفسر هذا االختبلؾ باالختٌارات اإلٌدٌولوجٌة لكل طرؾ 47% مقابل 53للشخصٌة )

من الطرفٌن المتواجدٌن: فالفتاة تمٌل ؼالبا إلى قٌم الحداثة ألنها قٌم تحررها من الوضع الدونً 
الذي تكرسها فٌه المنظومة التقلٌدٌة. أما الفتى فإنه ٌختار ال شعورٌا قٌم األصالة ألنها تكرس 

 . زلة الرجل المتفوقةعنده من
 

 تعقٌب على الدراسات السابقة
من استعراض الدراسات السابقة ٌتضح أن ثمة أمور ال بد من التؤكٌد علٌها لعل من أهمها ما 

 -ٌلً :
اإلعبلمٌة من  ة* إن العالم العربً ٌتعرض لمجموعة من التحدٌات والمخاطر ال بد لؤلنظم

 مواجهتها .
إلى صٌاؼة خطط إعبلمٌة حدٌثة تكون فً مواجهة التحدٌات  اجة المجتمعات العربٌةح* 

 والمخاطر التً تحدق باألمة العربٌة.
لمجموعة من األخطار والتحدٌات  –وفً المستقبل  –* إن المجتمعات العربٌة تتعرض اآلن 

ٌة بعضها داخلً كالتؽٌر فً التركٌب السكانً ، والتؽٌرات الثقافٌة والقٌمٌة ، والتؽٌرات المجتمع
ا خارجً : كالثورة المعلوماتٌة والتكنولوجٌة ، والتوتر بٌن العولمة والمحلٌة هالمختلفة ، وبعض

 ، والتؽٌرات االقتصادٌة والسٌاسٌة التً ٌشهدها العالم .
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وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة فى بلورة الفكرة البحثٌة وتحدٌد منهج البحث وأدواته 
ى المجاالت التى لم تتناولها هذه الدراسات حٌث لم تتعرض معظم هذه وصٌاؼة التساإالت لتؽط

الدراسات للقائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون واعتماده على اإلنترنت فى دعم الهوٌة 
العربٌة كما لم تتناول التؤثٌر المحتمل لئلنترنت فى الهوٌة إال أنها ساهمت فى تفتٌح نقاط بحثٌة 

 ث .متعددة أمام الباح

 مشكلة البحث
فى ضوء االعتماد على اإلنترنت وتعدد مجاالت استخدامها والمبلحظات العلمٌة التى أثٌرت 

حولها وبناء على نتائج الدراسات السابقة ٌمكن بلورة مشكلة البحث فى التساإل الرئٌسً التالى 
 ٌو والتلٌفزٌون ؟ : ما دور اإلنترنت فى تدعٌم الهوٌة العربٌة لدى القائم باالتصال فى الراد

 أهداف البحث
 ٌسعى البحث إلً تحقٌق األهداؾ التالٌة :

التعرؾ على دور اإلنترنت كوسٌلة إعبلمٌة لتدعٌم الهوٌة العربٌة لدى القائم باالتصال فى  - 1
   2الرادٌو والتلٌفزٌون 

اء اإلنترنت التعرؾ على استخدامات واتجاهات القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون إز - 2
 وخدماتها اإلعبلمٌة .

 تقٌٌم مدى كفاءة اإلنترنت كوسٌلة إعبلمٌة فى مجال تدعٌم الهوٌة . – 3

 تساؤالت البحث
 ٌسعى البحث لئلجابة عن التساإالت التالٌة :

 ما سمات وخصائص القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون ؟  - 1
 إلذاعة على شبكة اإلنترنت فى العمل والمنزل ؟ما معدل اعتماد القائم باالتصال فى ا - 2
 ما أسباب اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت ؟  - 3
ما الضؽوط الوظٌفٌة التى ٌتعرض لها القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون ؟ وما أبعاد  - 4

 تؤثٌرها على أدائه اإلذاعً ؟
 لقائم باالتصال على اإلنترنت على نوعٌة القراءة الحرة واالطبلع ؟ما أثر اعتماد  ا - 5
 ما المواقع العربٌة التى ٌعتمد علٌها القائم باالتصال فى اإلذاعة على شبكة اإلنترنت ؟ - 6
ما أهم القضاٌا العربٌة التى ٌعتمد القائم باالتصال فى اإلذاعة على شبكة اإلنترنت لمتابعتها  - 7
 ؟
 المواقع األجنبٌة على اإلنترنت التى ٌعتمد علٌها القائم باالتصال فى اإلذاعة ؟ما أهم  - 8
  ؟الهوٌة العربٌة  للقائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون بماذا توحً عبارة  - 9

 هل شبكة اإلنترنت تهدد الهوٌة العربٌة ؟ - 12
 ائم باالتصال فى اإلذاعة ؟ما دور شبكة اإلنترنت فى تدعٌم الهوٌة العربٌة لدى الق - 11
ما رإٌة القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون لكٌفٌة االعتماد على شبكة اإلنترنت فى  - 12

 الحفاظ على الهوٌة العربٌة وتدعٌمها ؟  

 نوعٌة البحث 
تنتمى هذه الدراسة إلً نوعٌة البحوث الوصفٌة والتً تسعى بشكل أساسً إلً التعرؾ على 

قائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت كوسٌلة إعبلمٌة فى عمله ودورها اعتماد ال
فى تدعٌم الهوٌة العربٌة لدٌه األمر الذي ٌساعد على القٌاس الكمً وخضوع البٌانات للتحلٌل 

الكٌفً مما ٌساعد على إمكانٌة التنبإ والتعمٌم واستخبلص البٌانات والدالالت المترتبة على 
 اد القائم باالتصال على شبكة اإلنترنت فى تدعٌم الهوٌة العربٌة فى المضمون .اعتم

 منهج البحث 
لم تقتصر أهداؾ بحوث المسح على مجرد الوصؾ ولكنها تتخطى ذلك إلً التفسٌر واالستدالل 

عن طبٌعة العبلقات بٌن المتؽٌرات العاملة فى الظاهرة أو بٌن الظاهرات االجتماعٌة األخرى 
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ك تعددت التصمٌمات المنهجٌة فى بحوث المسح بتعدد هذه األهداؾ التً ٌمكن وضعها فى ولذل
 إطارٌن :

المسوح الوصفٌة :  التً تهتم بجمع وتحلٌل البٌانات بهدؾ الوصؾ والقٌاس الدقٌق لمتؽٌر   - 1
 أو أكثر .

ً محاولة المسوح التفسٌرٌة التً تتخطى عملٌة وصؾ السمات أو الخصائص أو السلوك إل  -2
 2 ( 34)   تفسٌر السلوك وعبلقته بالخصائص أو السمات

لجمع كافة البٌانات عن القائم  ةعتمد هذا البحث على المسوح الوصفٌة والتحلٌلٌولذلك ا

باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون المصري والتعرؾ على عبلقته بشبكة اإلنترنت ودرجة 
عمل من خبلل مسح لعٌنة من المحررٌن والمذٌعٌن اعتماده علٌها سواء فى المنزل أو فى ال

والمراسلٌن والمترجمٌن والمخرجٌن ومعدي ومقدمً البرامج فً اإلذاعة والتلٌفزٌون للتعرؾ 
على مدى تؤثٌر شبكة اإلنترنت فى هوٌتهم العربٌة وكذلك إمكانٌة خضوع بٌانات الدراسة 

 للتحلٌل اإلحصائً .

 عٌنة البحث
على أن العٌنة إذا اختٌرت ممثلة للمجتمع الذى تإخذ منه تإدى إلً توفٌر دلت كثٌر من البحوث 

كثٌر من الوقت والجهد سواء بالنسبة للباحث أو المبحوثٌن وفى نفس الوقت تكون النتائج قرٌبة 
ولهذا اختار  .( 35)من النتائج التى نحصل علٌها لو أجرٌنا البحث على جمٌع مفردات المجتمع

مفردة من  139ة من القائمٌن باالتصال فً الرادٌو والتلٌفزٌون بلػ عددها الباحث عٌنة عمدٌ
المحررٌن والمراسلٌن والمذٌعٌن ومعدي ومقدمً البرامج والمترجمٌن والمخرجٌن بقطاعات 

اإلذاعة والتلٌفزٌون واألخبار والقطاع الفضائى وقطاع النٌل للقنوات المتخصصة  والذٌن 
ة دائمة سواء فً العمل أو فً المنزل وقد حصل الباحث على ٌتصلون بشبكة اإلنترنت بصف

 2 ( 1) موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 أسلوب جمع البٌانات 
فى إطار منهج المسح تم تصمٌم صحٌفة استبٌان كوسٌلة لجمع البٌانات بؤسلوب المقابلة المٌدانٌة 

بنفسه وإعادتها للباحث وقد تكونت الصحٌفة من المباشرة حٌث ٌقوم المبحوث بملء الصحٌفة 
 سبع وثبلثٌن سإالً استهدفت قٌاس األبعاد والمتؽٌرات المختلفة للدراسة .

  

 قٌاس الصدق والثبات 
 : استخدم الباحث نوعٌن من الصدقالصدق :  –أ 
 قام الباحث قبل أن ٌبدأ فً عملٌة جمع البٌانات بإجراء اختبار قبلً على  صدق األداة : – 1

 للتؤكد من صبلحٌتها وسهولة قراءتها وشمل االختبار القبلً عٌنة مكونة من نصحٌفة االستبٌا
% من المحررٌن والمذٌعٌن ومقدمً البرامج  15.1مفردة من عٌنة الدراسة بنسبة  21

االختبار القبلً تم تعدٌل بعض تساإالت  إجراءٌن باإلذاعة والتلٌفزٌون المصري وبعد والمخرج
 الصحٌفة .

:    لقٌاس صدق صحٌفة االستبٌان تم استخدام أسلوب الصدق الظاهري  صدق المحكمٌن – 2
 36)  من خبلل عرض بٌانات الصحٌفة على مجموعة من المحكمٌن من خبراء وأساتذة اإلعبلم 

ن أشاروا بصبلحٌتها للتطبٌق بعد صٌاؼة أسئلة الصحٌفة وتعدٌلها عدة مرات بهدؾ الذٌ 2(
 تحقٌق أهداؾ البحث .

   Test - Retestولقٌاس ثبات البٌانات استخدم الباحث أسلوب إعادة االختبار  الثبات :  –ب 

دة بنسبة ( مفر 31على عٌنة عشوائٌة من القائمٌن باالتصال فً الرادٌو والتلٌفزٌون بلؽت ) 

                                                 
 (1 )

 م . 2224مارس  22الصادر فى  2224لسنة  314قرار رقم   
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% وهى قٌمة عالٌة تشٌر إلى  92% من حجم عٌنة الدراسة وبلؽت قٌمة معامل الثبات  22.3
 ثبات القٌاس ودقته .

 صطلحات الدراسة :م
اسة أو موضوعها ٌمكن رهناك مجموعة من المصطلحات والمفاهٌم المرتبطة بعنوان هذه الد

 -تحدٌدها فً اآلتً :
حرر والمحرر المترجم والمراسل ومقدم البرامج والمعد والمذٌع ٌقصد به الم القائم باالتصال : 

 والمترجم  والمخرج ومساعد المخرج ومهندس الصوت فى اإلذاعة والتلٌفزٌون المصري . 
ٌقصد بها قطاع اإلذاعة ) شبكات البرنامج العام وصوت العرب والشرق الرادٌو والتلٌفزٌون : 

زٌون ) القنوات األولى والثانٌة والثالثة األرضٌة ( وقطاع األوسط ( وقطاع األخبار وقطاع التلٌف
النٌل للقنوات المتخصصة ) قناة النٌل لؤلخبار ( والقطاع الفضائً ) القناة الفضائٌة األولى 

 والثانٌة (.
: ٌدل معنى الهوٌة فى االصطبلح الفلسفً العربً على " ما به الشًء هو هو  لهوٌة العربٌةا

الهوٌة فً الحضارة اإلسبلمٌة مؤخوذة من و  ( 37) داً متمٌزاً عن ؼٌره " بوصفه وجوداً منفر
 ( 38) "ُهَو .. ُهَو" بمعنى جوهر الشًء وحقٌقته أنها كالبصمة لئلنسان ٌتمٌز بها عن ؼٌره 

وهى "جوهر وحقٌقة وثوابت األمة العربٌة التً اصطبؽت باإلسبلم منذ أن دانت به ؼالبٌة هذه 
 .( 39) "الهوٌة" الممثلة ألصالة ثقافتها  األمة ، فؤصبح هو

وهى االنتماء القومً ألمتنا العربٌة وهى االنتماء لؤلرض للوطن العربً الكبٌر وهى فى كل ما 
 .(  42) ٌعبر عن هذا االنتماء إنها التارٌخ والجؽرافٌا معاً 

افً بكل ما ٌتضمنه معنى د الثقرتعرؾ "الهوٌة" أٌضاً بمعنى "التفرد" فالهوٌة الثقافٌة تعنً التفو
في جىهرها  وهي ( 41) الثقافة من  عادات وأنماط سلوك ومٌل وقٌم ونظرة إلى الكون والحٌاة 

 . ( 42)  والحىجه واالنحماء والروحجعني الشخصية والمكىنات والقسمات 
 تعرؾ "الهوٌة" بؤنها عبارة عن "مركب من العناصر المرجعٌة والمادٌة والذاتٌة المصطفاةو

والهوٌة طالما أنها مركب من عناصر ، فهً   التً تسمح بتعرٌؾ خاص للفاعل االجتماعً
ٌُولّد وٌشب  بالضرورة متؽٌرة فً الوقت ذاته تتمٌز فٌه بثبات معٌن ، مثل الشخص الواحد 

وٌشٌخ وتتؽٌر مبلمحه وتصرفاته وأحٌاناً ذوقه  لكنه ٌبقى فً اآلخر هو نفس الشخص ولٌس 
 . ( 43) شخصاً آخر" 

وٌرى بعض الباحثٌن أن الهوٌة أصبلً مصطلح سٌاسً ولد ضمن عملٌة صراع سٌاسٌة وأنها 
كذلك مفهوم أٌدٌولوجً أكثر منه علمً خاصة وأنها ٌمكن التعبٌر عنها أو تجسٌدها من خبلل 
سمات كثٌرة ومختلفة فقد ٌعبر عنها من خبلل الدٌن أو اللؽة أو الدولة الوطنٌة أو القومٌة وكل 
هذه الخصائص متؽٌرة حسب طرٌقة استخدامها وتوظٌفها لذلك ٌمكن لمجتمع واحد أن ٌبدل 

 2هوٌته حسب المراحل التارٌخٌة والظروؾ الحاكمة 
والهوٌة فى نظر البعض اآلخر هى صفات وأحاسٌس ونمط حٌاة هى فى كل شًء فً الملبس 

الصمود وهً نمط معٌشً ٌتفاعل والمؤكل والموسٌقً والفن والثقافة . فى الحرٌة والمقاومة و
مع المتؽٌرات المحٌطة به فٌتؽٌر معه دون أن ٌذوب فٌه ٌتؤصل بداخله لكنه ٌكتسب الجدٌد دائماً 

 2( 44) ولهذا فإن الهوٌة هً أحد مكونات الشخصٌة الوطنٌة 
وفً ضوء ذلك ٌمكن تعرٌؾ الهوٌة العربٌة إجرائٌاً بؤنها "الروح والتوجه واالنتماء لؤلمة 
العربٌة وتفرد الشخصٌة العربٌة بمجموعة من المكونات والسمات والقسمات العامة والصفات 
والخصائص التً تمٌزها عن باقً الهوٌات األخرى والتً تتضمن اللؽة والدٌن والعادات 

 عروبة منذ زمن بعٌد " .لوالتقالٌد والقٌم األخبلقٌة ، والتً اصطبؽت بصبؽة ا
 الرادٌو والتلٌفزٌون  هوٌة القائم باالتصال فى

تؤخذ الهوٌة مستوٌات مختلفة ففً الؽالب ٌكون لؤلفراد إدراك باالنتماء إلً دٌن أو جماعة أو 
ولذلك وتتكون الهوٌة من ثبلث مستوٌات هً : الهوٌة  ( 45) ثقافة أو دولة أو إقلٌم فى آن واحد 

ار إنسانً أكبر ٌشاركه فى جماعة أو إط إلًعلى المستوى الفردي أي شعور الشخص باالنتماء 
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منظومة من القٌم والمشاعر واالتجاهات وهناك ثانٌا التعبٌر السٌاسً الجمعى عن هذه الهوٌة 
فى شكل تنظٌمات وأحزاب وهٌئات شعبٌة ذات طابع تطوعً واختٌاري وهناك ثالثاً حال تبلور 

 .  ( 46) واألنظمة  وتجسد هذه الهوٌة فى مإسسات وأبنٌة وأشكال قانونٌة على ٌد الحكومات
هناك إذن ثبلثة مستوٌات فً الهوٌة الثقافٌة، لشعب من الشعوب: الهوٌة الفردٌة، والهوٌة 

 عٌة، والهوٌة الوطنٌة )أو القومٌة(.االجم
فالفرد داخل الجماعة الواحدة، قبٌلة كانت أو طائفة أو جماعة مدنٌة هو عبارة عن هوٌة  *

     .، لها "آخر" داخل الجماعة نفسهامتمٌزة ومستقلة. عبارة عن "أنا"
والجماعات، داخل األمة، هً كاألفراد داخل الجماعة، لكل منها ما ٌمٌزها داخل الهوٌة  *

الثقافٌة المشتركة، ولكل منها "أنا" خاصة بها و"آخر" من خبلله وعبره تتعرؾ على نفسها 
       بوصفها لٌست إٌاه. 

ة الواحدة إزاء األمم األخرى. ؼٌر أنها أكثر تجرٌدا، وأوسع والشًء نفسه ٌقال بالنسبة لؤلم *
 . ( 47)  نطاقا، وأكثر قابلٌة للتعدد والتنوع واالختبلؾ

وفى ضوء التقسٌمات السابقة للهوٌة ٌمكن أن نقسم هوٌة القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون 
 إلً :

 تلٌفزٌون : الهوٌة الشخصٌة للقائم باالتصال فى الرادٌو وال - 1
عرؾ اإلنسان نفسه فكًرا وثقافة هوٌة شخص ما : هى كٌؾ ٌرى ذلك الشخص نفسه أى كٌؾ ٌ

أو هً مجموعة األوصاؾ والسلوكٌات التً تمٌز الشخص عن ؼٌره. فبها تتحدد  وأسلوب حٌاة
 . ( 48)  وسلوكه، وعلى أساسها ٌفاضل بٌن البدائل تهشخصٌ

ٌة والتؽٌر بسرعة ألنها مرتبطة بالرإٌة والرؼبات الشخصٌة وتتمٌز الهوٌة الفردٌة بالدٌنامٌك
وباألشكال الوظٌفٌة حٌث أنها تعبر عن الكٌفٌة التً ٌرى بها الشخص شكبلً ما وكٌفٌة إدراك 

معناه الحسً كما أن الهوٌة المعنوٌة الفردٌة تعبر بصورة أدق عن رإٌة هذا الفرد للعالم 
 .  ( 49) ى ٌعكس قٌمه الخاصة والكٌفٌة التى ٌجرد بها المعانى لك

وفً ضوء ذلك ٌمكن تعرٌؾ الهوٌة الشخصٌة للقائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون إجرائٌاً 
االتجاهات والقناعات الفكرٌة والمٌول  وهً الذات الفردٌة المتوحدة والمتمٌزة عن ؼٌرهابؤنها " 
و والتلٌفزٌون والتى تمٌزه عن ؼٌره من للقائم باالتصال فى الرادٌ المختلفة واألمزجةالنفسٌة 

حسب متؽٌرات عمره وظروفه ونوعٌة  القائمٌن باالتصال فى المإسسات اإلعبلمٌة األخرى
 .زمانه ومكانه

 الهوٌة الوطنٌة للقائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون :  - 2
 : هوٌة وطنٌة هً حصٌلة جمع نوعٌن من الهوٌات الداخلٌة أٌة إن

  . لهوٌات الفردٌة، وثانٌها الهوٌات المحلٌةا أولها
حٌث  اللؽوٌة والحزبٌة وؼٌرهاوالدٌنٌة و الهوٌات الجماعٌة أنواع أقويالهوٌة الوطنٌة هً و
جمٌع وإذا كانت  تتشكل من العدٌد من الهوٌات المحلٌة المتنوعة : لؽوٌة ودٌنٌة ومذهبٌة. هانإ

بضعة عوامل ؼٌر ثابتة تابعة  أوعامل واحد الهوٌات الثانوٌة والمحلٌة تحتوي عادة على 
الهوٌة  فإنالعامل العاطفً والثقافً والمعتقدي،  أهمهاخصوصا إلرادة المجموعة نفسها، من 

 . ( 52)  الوطنٌة تجمع كل العوامل المادٌة والمعنوٌة
جودها والهوٌة الوطنٌة هً التعبٌر الصادق عن كٌان األمة المصرٌة الدائم والمظهر الحقٌقً لو

المعاصر التام فهً عقٌدة راسخة تتطلب اإلٌمان باألمة المصرٌة المتمٌزة وخصائصها األصٌلة 
الثابتة وطابعها المعٌن كما أنها حركة تهدؾ إلً جمع شتات هذه األمة وتمكٌنها من التحرر التام 

اتٌة األمة من كل القٌود المفروضة علٌها من الداخل أو الخارج . إن الهوٌة الوطنٌة تإمن بذ
 . ( 51) المصرٌة الخاصة والمتمٌزة وتحرص على التعبٌر عن كل ما ٌحقق تلك الذاتٌة 

وفً ضوء ذلك ٌمكن تعرٌؾ الهوٌة الوطنٌة للقائم باالتصال فً الرادٌو والتلٌفزٌون إجرائٌاً 
ة شعور وانتماء وإٌمان القائم باالتصال فً اإلذاعة بذاتٌة األمة المصرٌة الخاصبؤنها " 

 والمتمٌزة وبخصائصها األصلٌة الثابتة وٌحرص على التعبٌر عن كل ما ٌحقق تلك الذاتٌة ".
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 :   للقائم باالتصال فً الرادٌو والتلٌفزٌون :  الهوٌة القومٌة - 3
الهوٌة القومٌة هً االسم السٌاسً للشخصٌة التارٌخٌة أو الشخصٌة الثقافٌة أو الكٌان الحضاري 

ً مكان معٌن وهى تمثل الخصائص الحضارٌة التً ابتدعتها المجموعة لمجموعة من الناس ف
التً تنتمً إلٌها من اللؽة والدٌن والقٌم الجمالٌة واألخبلقٌة وأنماط العبلقات االجتماعٌة 

 . ( 52) والمهارات التقنٌة وفلسفة الحٌاة والموت 
ادٌو والتلٌفزٌون إجرائٌاً وفً ضوء ذلك ٌمكن تعرٌؾ الهوٌة القومٌة للقائم باالتصال فً الر

بؤنها " انتماء وإٌمان وارتباط القائم باالتصال فً الرادٌو والتلٌفزٌون بؤمته العربٌة 
وبخصائصها الحضارٌة وبلؽتها ودٌنها وقٌمها الجمالٌة واألخبلقٌة وأنماط عبلقاتها االجتماعٌة 

 ومهاراتها التقنٌة وفلسفتها فً الحٌاة "  .

 ائج الدراسة المٌدانٌةنت
 فٌما ٌلً ٌستعرض الباحث النتائج التً أسفرت عنها الدراسة المٌدانٌة : 

 أوالً : الخصائص الدٌموجرافٌة للقائم باالتصال فً الرادٌو والتلٌفزٌون : 
 (  1جدول رقم ) 

 ٌوضح الجدول التالً خصائص عٌنة الدراسة 
 العدد والنسبة 

 خصائص العٌنة 

 ة المئوٌةالنسب العدد

 النوع :                            ذكر
 أنثى

100  
33 

91.3  % 
2..1  % 

 %  100 133 المجموع

 الوظٌفة :                           مذٌع
 مقدم برامج

 محرر
 محرر مترجم

 معد
 معد ومقدم برامج

 مخرج
 مساعد مخرج

 مراسل
 أخرى

1. 
13 
30 
23 
13 
5 

19 
3 
3 
. 

13 % 
3.4 % 

21.6 % 
16.5 % 
3.4 % 
3.6 % 

12.2 % 
2.1 % 
6.5 % 
5.9 % 

 %  100 133 المجموع 

 ( 6البرامج اإلخبارٌة والسٌاسٌة – 17مرئٌة  – 29) مسموعة قطاع األخبار 
   ( 2الشبكة الثقافٌة  – 27صوت العرب  – 12) البرنامج العام قطاع اإلذاعة

 ( 9المنوعات  – 12فٌة الثقا – 8) الدراما قطاع النٌل للقنوات المتخصصة 
 ( 5القناة الثانٌة  – 8) القناة األولى قطاع التلٌفزٌون 

 ( 1المصرٌة الثانٌة  – 3النٌل الدولٌة  – 2) الفضائٌة األولى قطاع الفضائى 

52  
41  
29  
13  
6 

39.4  % 
23.5  % 
13.4  % 
3.4  % 
4.3  % 

 % 100 133 المجموع

 ( 35 – 25)  العمر :                       
 (35 – 45 ) 
 (45 – 55 ) 
 فأكثر (  55) 

 91 
51 
19 
- 

51.1 % 
36.9 % 
12.2 % 
- 

 100 133 المجموع

 المؤهل :                             جامعً
 فوق الجامعً   

11.  
21 

.4.3 % 
15.1 % 

 % 100 133 المجموع

 ( 4 – 2سنوات الخبرة :                     ) 
          (4 – 6 ) 

 فأكثر ( 6)         

5. 
26 
3. 

41.9 % 
1..9 % 
29.3 % 
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 % 12.2 19 ال توجد سنوات خبرة

 % 100 133 المجموع

 ( 400 – 200الدخل الشهري :                     ) 
                  (400 – 600 ) 
                 (600 – .00 ) 
 (جنٌه فأكثر  00.)                   

 ) غٌر مبٌن (               

25 
23 
30 
51 
4 

1. % 
20.3 % 
21.5 % 
36.9 % 
2.3 % 

 %  100 133 المجموع

 
 من بٌانات الجدول السابق ٌتضح اآلتى :

بلؽت نسبة القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون الذٌن ٌعتمدون على   أوالً : النوع :
% من اإلناث من عٌنة الدراسة وٌرجع  28.1ة % مقابل نسب 71.9اإلنترنت من الذكور 

انخفاض نسبة اإلناث فى هذه الدراسة إلً عدم قٌام بعض المذٌعات ومقدمات البرامج 
والتلٌفزٌون المصري بإعادة استمارات االستبٌان للباحث بعد  ةوالمخرجات والمحررات باإلذاع

لضؽوط العمل وعدم وجود وقت فراغ استبلمها منه شخصٌاً الستٌفائها متعلبلت بالنسٌان تارة و
لدٌهن سواء فى العمل أو فى المنزل تارة أخرى وهذه النتٌجة ال توحى بوجود فروق جوهرٌة 

عن قد كشفت حدٌثة ال اتسبٌن الذكور واإلناث فى االعتماد على اإلنترنت علماً بؤن بعض الدرا
مقارنة بباقً دول العالم، حٌث اإلناث بٌن مستخدمً اإلنترنت فً الدول العربٌة  نسبةانخفاض 
% فقط فً العالم العربً، 4تصل إلى  البلئى ٌستخدمن اإلنترنت أن نسبة اإلناث دراسة أظهرت

% 37%، و48%، وفً السوٌد إلى  51إلى  األمرٌكٌة المتحدةفً الوالٌات  هذه النسبة بٌنما تصل

المدارس وطبلب الجامعات على األطفال وتبلمٌذ ، كما أجرٌت دراسة  ( 53)   فً ألمانٌا
والمعلمٌن الجدد فى مراحل التعلٌم المختلفة وقد أظهرت هذه الدراسة أن اإلناث بصفة عامة 

ٌعانٌن بدرجة عالٌة من قلق الكمبٌوتر بالمقارنة مع الذكور بمعنى أنهن أقل ثقة فى قدرتهن على 
 .( 54)  استخدام برامج الكمبٌوتر والتعامل مع أنظمة التشؽٌل

 نٌاً : الوظٌفة : ثا
% ( والمحررٌن  9.4% ( ومقدمى البرامج )  13* بلؽت  نسبة المذٌعٌن فى عٌنة الدراسة ) 

% ( ومعد ومقدم برامج )  9.4% ( ومعدى برامج )  16.5% (  ومحرر مترجم )  21.6) 
% ( ونسبة  6.5% ( ومراسلٌن )  2.1% ( ومساعد مخرج )  12.2% ( ومخرجٌن )  3.6

% ( للوظائؾ األخري وهى : كبٌر محررٌن ومدٌر إنتاج ومسجل صوت ومدٌر إدارة  5.7) 
التصوٌر بالكامٌرات المحمولة ومدٌر إدارة الترجمة الفورٌة اإلنجلٌزٌة ومنسق أقمار صناعٌة 

 ومصمم جرافٌك ومنسق إخبارى ورٌاضى . 
( اختٌار عٌنة الدراسة وقد سهل عمل الباحث السابق باإلذاعة ) رئٌس قسم البرامج السٌاسٌة 
 من عدة قطاعات باتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌون وذلك على النحو التالً :

% وقد اختار الباحث عٌنة   37.4مفردة بنسبة  52* قطاع األخبار حٌث بلؽت عٌنة الدراسة 
مفردة ( ومن اإلدارة المركزٌة لؤلخبار  29من اإلدارة المركزٌة لؤلخبار المسموعة بلؽت ) 

 مفردات (. 6مفردة ( ومن اإلدارة المركزٌة للبرامج اإلخبارٌة والسٌاسٌة )  17رئٌة ) الم
% واختار الباحث من شبكة  29.5مفردة بنسبة  41* بلؽت عٌنة الدراسة من قطاع اإلذاعة 

مفردة ( ومن شبكة صوت العرب خاصة إدارة الشئون القومٌة واإلدارة  12البرنامج العام ) 
 مفردة ( ومفردتان من الشبكة الثقافٌة . 27الثقافٌة ) 

% واختار  19.4مفردة بنسبة  27* بلؽت عٌنة الدراسة من قطاع النٌل للقنوات المتخصصة 
 9مفردات من قناة النٌل الثقافٌة و 12مفردات ( و 8الباحث عٌنة من قناة النٌل للدراما بلؽت ) 

 مفردات من قناة المنوعات .
مفردات من  8% وتم اختٌار  9.4مفردة بنسبة  13قطاع التلٌفزٌون  * بلؽت عٌنة الدراسة من

مفردات ( واإلدارة العامة للمنوعات )  3القناة األولى خاصة اإلدارة العامة إلخراج البرامج ) 
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مفردات من القناة الثانٌة خاصة  5مفردات ( .وتم اختٌار  3مفردتان ( وإدارة مذٌعى الربط ) 
مفردات ( واإلدارة العامة للبرامج الثقافٌة ومفردة من إدارة مذٌعى  3ٌذ ) اإلدارة العامة للتنف

 الربط .
% وتم اختٌار مفردتان من  4.3مفردات بنسبة  6* بلؽت عٌنة الدراسة من القطاع الفضائى 

 . 2الفضائٌة المصرٌة وثبلث مفردات من قناة النٌل الدولٌة ومفردة من القناة المصرٌة 
 

 :  ثالثاً : العمر
* إن نسبة القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون عٌنة الدراسة الذٌن ٌعتمدون على شبكة 

% أى أن فئة الشباب جاءت فى المرتبة  51.1( بلؽت  35 – 25اإلنترنت فى الفئة العمرٌة ) 
نسبة ( ب 55 – 45% ثم الفئة العمرٌة )  36.7( بنسبة  45 – 35األولى ٌلٌها الفئة العمرٌة ) 

% . وهذا مإشر للتؽٌرات االجتماعٌة لدى األجٌال الحالٌة من الشباب ولٌس دلٌبلً على  12.2
ارتفاع نسبة المتعاملٌن مع اإلنترنت بشكل مجرد كما أنه مإشر على عدم ولوج اإلنسان العربً 

سنة (  72فى عالم اإلنترنت بشكل ٌقارن بدول العالم الثالث أو المتقدم فحتً كبار السن ) فوق 
فى الوالٌات المتحدة تعتبر هذه أكثر فئة عمرٌة تدخل اإلنترنت بوتٌرة أسرع من أي فئة أخرى 

) فلقد وجدت هذه الفئة فى اإلنترنت سلوى لهم ووسٌلة اتصال وتواصل مع ذوٌهم وأصدقائهم 

55 ) .  
المراحل * تإكد هذه النتٌجة وجود فروق جوهرٌة بٌن القائمٌن باالتصال فى اإلذاعة من 

 العمرٌة المختلفة واالعتماد على اإلنترنت .
 رابعاً : المؤهل الدراسً :

% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون حاصلون على مإهل جامعى  84.9أن نسبة 
% حاصلون على مإهل فوق الجامعً وهذه النتٌجة تبٌن ارتفاع المستوى  15.1وأن نسبة 

 ة الدراسة وبالتالً ارتفاع درجة الوعً لدٌهم .التعلٌمً والثقافً لعٌن
 خامساً : سنوات الخبرة : 

تعد الخبرة من العوامل الهامة والمإثرة فى عمل القائم باالتصال حٌث تلعب دورا فى زٌادة 

لمقٌاس جوتمان على العاملٌن فى مجال   Jespenاهتمامه الشخصً بالمهنة وقد أثبت تطبٌق 

رٌة بٌن العاملٌن حدٌثً العمل والرواد حول مستقبل المهنة واعتبارها األخبار وجود فروق جوه
 0 ( 56) أداة للتعبٌر عن الذات 

وٌتحدد الهدؾ من وراء تطرق الدراسة لمعرفة خبرة القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون 
فاع كفاءة بالكمبٌوتر واإلنترنت فى ضوء االرتباط الوثٌق بٌن زٌادة مستوى الخبرة وبٌن ارت

األداء اإلذاعً وتمٌزه وبالتالً انعكاسه على الهوٌة وعلى هذا األساس توصلت الدراسة إلً 
 البٌانات التالٌة : 

% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون عٌنة الدراسة تتراوح خبرتهم  41.7* نسبة 
 فى مجال الكمبٌوتر بٌن سنتٌن وأربع سنوات .

 18.7ٌن تتراوح خبرتهم فى مجال الكمبٌوتر ما بٌن أربع سنوات وست سنوات * بلؽت نسبة الذ
. % 

*أما القائمٌن باالتصال فى اإلذاعة الذٌن لهم خبرة سنوات فؤكثر فى مجال الكمبٌوتر فقد بلؽت 
 % . 27.3نسبتهم 

ة فى % من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون ال توجد لهم أٌة خبر 12.2* إن نسبة 
مجال الكمبٌوتر وهذه نسبة كبٌرة وتحتاج إلً إعادة نظر من القائمٌن على اإلعبلم المصري 

بضرورة تؤهٌل وتدرٌب كل القائمٌن باالتصال فى اإلذاعة والتلٌفزٌون على هذه الوسٌلة 
 التكنولوجٌة التى أصبحت ضرورٌة ألى إعبلمى .

 سادساً : الدخل الشهرى بالجنٌه المصرى : 
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نتائج العدٌد من الدراسات على أهمٌة الدخل كمتؽٌر هام ٌإثر فى مستوى رضا القائمٌن أكدت 
وفً هذا اإلطار توصلت (  57) باالتصال فى اكثر من مجال من مجاالت العمل اإلعبلمً 

 الدراسة إلً ما ٌلً :
( بلؽت  جنٌه فؤكثر 822* القائمون باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون الذٌن دخلهم الشهرى ) 

جنٌه( قد بلؽت نسبتهم  822 – 622%  فى حٌن الذٌن تتراوح دخولهم ما بٌن )  36.7نسبتهم 
 18جنٌه(  ونسبة  622 – 422% للذٌن تتراوح دخولهم ما بٌن )  22.9%   ونسبة  21.5

جنٌه( أما الذٌن لم ٌبٌنوا دخولهم فقد بلؽت  422  – 222% للذٌن تتراوح دخولهم ما بٌن ) 
 % . 2.9م نسبته

اإلنترنت وهوٌته ثانٌا :اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على 
 الشخصٌة  .

 كثافة اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت .  - 1

 (  2جدول رقم ) 
 توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً لكثافة االعتماد على اإلنترنت 

 القائم باالتصال على اإلنترنت كثافة اعتماد

 النسبة المئوٌة العدد االستجابة

 دائما 
 

 أحٌانا 
 

 نادراً 

 62 
 
61  
 
18 

43.2 % 
 
43.9   % 

 
12.9 % 

 % 122 139 جملة من سئلوا

 تشٌر بٌانات الجدول السابق إلً ما ٌلً :
ن على شبكة اإلنترنت * بلؽت نسبة القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون الذٌن ٌعتمدو

% أما الذٌن ال ٌعتمدون على  43.9% والذٌن ٌعتمدون علٌها أحٌاناً  43.2بصفة دائمة 
% وتشٌر هذه النتائج إلً ارتفاع معدل اعتماد القائم  12.9اإلنترنت نهائٌاً فقد بلؽت نسبتهم 

خبلل السنوات  باالتصال فى اإلذاعة على اإلنترنت التً فرضت نفسها على الساحة اإلعبلمٌة
 القلٌلة الماضٌة .

 معدل الٌومى العتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت .ال - 2
 ( 3جدول رقم ) 

 توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً لمعدل االعتماد على اإلنترنت 

 المعدل الٌومً العتماد القائم باالتصال على اإلنترنت
 النسبة المئوٌة دالعد عدد الساعات

 أقل من ساعة فى الٌوم 
 ساعة واحدة ٌومٌاً 

 ساعتان 
 أربع ساعات 
 ست ساعات 

 حسب الظروؾ 

1 
56 
43 
13 
6 
22 

2.7 % 
42.3 % 
32.9 % 
9.4 % 
4.3 % 
14.4 % 

 % 122 139 جملة من سئلوا

 
 تشٌر بٌانات الجدول السابق إلً ما ٌلً :
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صال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت  هى ساعة إن أعلى معدل اعتماد القائم باالت* 
% فى حٌن بلؽت نسبة من ٌعتمدون علٌه  42.3واحدة ٌومٌا ً حٌث بلؽت نسبة من قال ذلك 

% لمن ال ٌرتبط بعدد معٌن من الساعات بل  14.4% ٌلٌها نسبة  32.9لمدة ساعتٌن ٌومٌاً 
 وفقاً للظروؾ . 

ى الرادٌو والتلٌفزٌون الذٌن ٌعتمدون على اإلنترنت لمدة أربع بلؽت نسبة القائمٌن باالتصال ف* 
% فى حٌن بلؽت نسبة من ٌعتمدون على اإلنترنت لمدة ست ساعات ٌومٌاً  9.4ساعات ٌوماً 

4.3 . % 
* وتشٌر النتائج السابقة إلً تزاٌد االعتماد على اإلنترنت فى اإلذاعة والتلٌفزٌون المصرى وقد 

الستخدام وتسمى ظاهرة إدمان اإلنترنت حٌث تتنامى البحوث النفسٌة ظهرت أبحاث تتعلق با
التى تإكد أن االستخدام المبالػ فٌه لشبكة اإلنترنت ٌسبب إدمانا قرٌباً نوعاً فى طبٌعته من 

األدمان الذى تسببه المخدرات والمشروبات الكحولٌة أما عن أعراض إدمان اإلنترنت فتتمثل 
زٌادة استخدام اإلنترنت إلشباع الرؼبة نفسها التى كانت تشبعها من فى التحمل أى المٌل إلى 

 0(  58) قبل ساعات أقل 
 أسباب اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت : - 3

 ( 4جدول رقم ) 
 توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً ألسباب االعتماد على اإلنترنت 

 لنسبة المئوٌةا توزٌع إجابات األسباب

 الحصول على المعلومات من أكثر من مصدر
 التعلٌم والثقافة بصفة عامة

 فهم األحداث العربٌة وتفسٌرها
 التعرؾ على القضاٌا األجنبٌة

 التخاطب والتواصل مع اآلخرٌن
 التسلٌة والترفٌه والشعور بالمتعة

 التعرؾ على األحداث المحلٌة
 المساعدة فى اتخاذ القرار

 خرىأسباب أ

93 
74 
53 
45 
43 
33 
24 
22 
14 
 

66.9 % 
53.2 % 
38.1% 
32.4 % 
32.9 % 
23.7 % 
17.3 % 
15.8 % 
12.1  % 

  421 اإلجمالى

 
 توضح بٌانات الجدول السابق اآلتً :

ٌعتمد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على شبكة اإلنترنت لعدة  أسباب حٌث جاء   -
% ٌلٌه  66.9من أكثر من مصدر فى مقدمة األسباب بنسبة  سبب الحصول على المعلومات

% ثم فهم األحداث العربٌة وتفسٌرها بنسبة  53.2سبب التعلٌم والثقافة بصفة عامة  بنسبة 
 % فالتخاطب والتواصل مع اآلخرٌن  32.4% ثم التعرؾ على القضاٌا األجنبٌة بنسبة  38.1
% فالتعرؾ على األحداث  23.7لمتعة بنسبة % فالتسلٌة والترفٌه والشعور با32.9بنسبة 

% فؤسباب أخرى بنسبة  15.8% فالمساعدة فى اتخاذ القرار بنسبة  17.3المحلٌة بنسبة 
عمل دراسات للتعرؾ  -متطلبات العمل  -% وهى : المراسبلت عبر البرٌد اإللٌكترونً 12.1

إعداد رسالة الدكتوراه فى  – على وجهات النظر العربٌة واألجنبٌة المإٌدة أو المعارضة لمصر
 التعرؾ على مختلؾ اآلراء حول قضٌة من القضاٌا الراهنة . –التصوٌر اإلخباري 

تإكد هذه النتائج أهمٌة اإلنترنت للقائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون  كمصدر للمعلومات فى 
وكاالت األنباء شتى جوانب المعرفة ومصدراً للحصول على األخبار من مصادر متعددة من 

 األجنبٌة والعربٌة والصحؾ والمجبلت المحلٌة والعالمٌة وشبكات التلٌفزٌون األجنبٌة .
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مدى اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على الدورات التدرٌبٌة فى مجال   - 4

 الكمبٌوتر : 

تها فى أى مإسسة من ٌعتبر التدرٌب من المحاور األساسٌة فً تطوٌر القوى العاملة وتنمٌ
كما ٌمثل حلقة أساسٌة فً العملٌة اإلدارٌة حٌث ٌتٌح الفرصة للفرد لممارسة  ( 59) المإسسات 

مهامه عملٌا وتطبٌق ما اكتسبه من معلومات ومعارؾ دراسٌة أثناء التدرٌب لذا ٌحتل التدرٌب 
ٌادة كفاءة الفرد فً مكانة مرموقة كؤحد الوسائل التً ال ؼنى عنها فى مجال تطوٌر العمل وز

ومساعدته على اكتساب مهارات جدٌدة متعمقة بعمله  ( 62) أداء عمله ورفع مستوٌات أدائه 
وتعمٌق حصٌلة الخبرة المكتسبة لدٌه وٌجعلها مخزوناً أكثر تنظٌماً وزٌادة قدرته  على التفكٌر 

علق بالدورات التدرٌبٌة وفٌما ٌت ( 61) المبدع بما ٌمكنه من التكٌؾ مع عمله ومواجهة مشكبلته
والتؤهٌلٌة التى حصل علٌها القائم باالتصال فً الرادٌو والتلٌفزٌون فى مجالً الكمبٌوتر 

 واإلنترنت ٌوضح الجدول التالً ذلك :
 ( 5جدول رقم ) 

 لحصول القائم باالتصال على دورات تدرٌبٌة فى الكمبٌوتر توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً 

 ت تدرٌبٌة فى الكمبٌوترااللتحاق بدورا

 النسبة المئوٌة العدد االستجابة

 نعم 
 ال

76 
63 

54.7 % 
45.3 % 

 % 122 139 جملة من ُسئلوا

 
 بقراءة بٌانات الجدول السابق ٌتضح ما ٌلً :

% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون أنهم التحقوا بدورات  54.7* أكدت نسبة 
  –أكسس  –األوفس  –مبٌوتر خاصة دورات فى البرمجة والوٌندوز تدرٌبٌة فى مجال الك

 –فٌجوال بٌزٌك  –لؽات الكمبٌوتر ) الجافا  –بور بوٌنت  –الدوس  –األكسل  –الوورد 
 الكوبون ( .

% من القائمٌن باالتصال عٌنة الدراسة بؤنهم لم ٌلتحقوا بؤٌة دورات تدرٌبٌة  45.3* قالت نسبة 
 وهى نسبة كبٌرة .فى مجال الكمبٌوتر 

مدى اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على الدورات التدرٌبٌة فى مجال   - 5
 اإلنترنت : 

 ( 6جدول رقم ) 

 لحصول القائم باالتصال على دورات تدرٌبٌة فى اإلنترنت توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً 

 االلتحاق بدورات تدرٌبٌة فى اإلنترنت

 النسبة المئوٌة العدد ابةاالستج

 نعم 
 ال

32 
127 

23% 
77 % 

 % 122 139 جملة من ُسئلوا

 تشٌر بٌانات الجدول السابق إلً التالً :

% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون أنهم التحقوا بدورات  23* ذكرت نسبة 
 أمن اإلنترنت –شبكً  تصمٌم –تدرٌبٌة فى مجال اإلنترنت خاصة دورات فى برمجة للشبكة 

% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون أنهم لم ٌلتحقوا بؤٌة دورات  77* أكدت نسبة 
 تدرٌبٌة فى مجال اإلنترنت وهى نسبة عالٌة جداً .
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* تشٌر البٌانات السابقة إلً أن القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون لم ٌتم تدرٌبهم 
هٌل الكافً كى ٌعتمدوا فى عملهم على الكمبٌوتر وشبكة اإلنترنت مما ٌنعكس وتؤهٌلهم التؤ

 بالسلب على مستوى أدائهم اإلعبلمً والفكري . 
اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت فى شراء المنتجات األجنبٌة  -6
. 

جنبٌة الؽربٌة على الذوق العربً عبر انتشرت اإلعبلنات التجارٌة ذات المسمٌات والتراكٌب األ
مختلؾ وسائط اإلعبلم األجنبٌة والعربٌة التً تهدؾ إلً تحوٌل اإلنسان العربً إلً أداة 

ثوباً زائفاً من المدنٌة والعادات الدخٌلة  هاستهبلكٌة للبضائع األجنبٌة والثقافة الؽربٌة مع اكتسائ
ٌعتبر التروٌج اإلعبلمً لنمط من الحٌاة  كما ( 62) على تقالٌد ومثل وأخبلقٌة البٌئة العربٌة 

االستهبلكٌة وعلى حساب المواطن العربى ذاته عامبلً مإثراً فى تدمٌر الذوق الجمالى وتخرٌب 
 95وتوضح دراسة أن المستهلكٌن فى العالم العربى أنفقوا نحو   ( 63) معاٌٌر الثقافة العربٌة،

إلنترنت وشبكات التجارة العالمٌة اإللٌكترونٌة عام ملٌون دوالر إلنجاز عملٌات شراء عبر ا
%  82كما أوضحت الدراسة أن  2221% عام  9% إلى  4وأن نسبتهم زادت من  1998

% من  48من المشترٌات تتم من خبلل مواقع إنترنت خاصة بشركات تجزئة عالمٌة وأن 
لٌكترونٌة إلً عدم وجود المتسوقٌن عزوا سبب الشراء من خبلل اإلنترنت ومواقع التجارة اإل

وتوضح نتائج الجدول التالً مدى اعتماد القائم (  64) السلعة المطلوبة فى األسواق المحلٌة 
 باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت فى شراء السلع األجنبٌة ؟ 

 ( 9جدول رقم ) 
 إلنترنت لشراء السلع األجنبٌةالعتماد القائم باالتصال على ا توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً 

 النسبة المئوٌة  العدد  االستجابة 

 نعم 
 إلى حد ما 

 ال 

2 
45 
92 

1.4 % 
32.4 % 
66.2 % 

 % 122 139 جملة من سئلوا 

 تشٌر بٌانات الجدول السابق إلً ما ٌلً :
نسبة  % من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون عٌنة الدراسة وهى 1.4* أكدت نسبة 

 ضئٌلة للؽاٌة أن اإلنترنت شجعه على شراء واقتناء كل ما هو أجنبً .
% من عٌنة الدراسة أن اإلنترنت شجعه إلً حد ما على شراء المنتجات  32.4* ذكرت نسبة 

 األجنبٌة .
% من عٌنة الدراسة وهى نسبة كبٌرة من أن اإلنترنت قد دفعتهم على  66.2* نفت نسبة 

منتجات أجنبٌة وهذا قد ٌرجع إلً أن التجارة اإللكترونٌة ال تزال فى  اقتناء أو شراء أي
مراحلها األولً وتواجه العدٌد من الصعاب والمشكبلت ذات الصلة برؼبة المستهلكٌن فى رإٌة 

على الرؼم من أن اإلنترنت ٌمثل مجاال حٌوٌا  ( 65) السلع عن قرب قبل اتخاذ القرار الشرائً 
 رونٌة والمزاٌا العدٌدة التى تسمح بها هذه التجارة ولهذا لنمو التجارة اإللكت

% من رجال األعمال والمصدرٌن فى مصر شبكة اإلنترنت فى عقد صفقاتهم  84ٌستخدم 
 . ( 66) التجارٌة والتعرٌؾ بالمنتج ونوعٌته وأسعاره 

 اعتماد القائم باالتصال على اإلنترنت وتأثٌرها فى القراءة واالطالع . -9
 ( .رقم ) جدول 

 لتؤثٌر اإلنترنت على قراءة واطبلع القائم باالتصال توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً 

 النسبة المئوٌة  العدد   االستجابة ُ 

 نعم 
 إلى حد ما 

 ال 

13 
61 
65 

9.4 % 
43.9 % 
46.7 % 
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 % 122 139 جملة من ُسئلوا 

 تشٌر بٌانات الجدول السابق إلً ما ٌلً :
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون أن اعتمادهم على  9.4 * ذكرت نسبة

 اإلنترنت أدى تماماً الى انخفاض مستوى القراءة العامة واالطبلع لدٌهم .
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون إن اعتمادهم على  43.9* قالت نسبة 

 لقراءة العامة واالطبلع لدٌهم .اإلنترنت أدى إلً حد ما إلً انخفاض مستوى ا
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون أن اعتمادهم على اإلنترنت 46.7* نفت نسبة 

 لم تإد نهائٌاً إلً انخفاض مستوى القراءة العامة واالطبلع لدٌهم .
 جتماعٌة.اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت فى عالقاته اال -.

طرح سإال على القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون كالتالً : ُُ 
هل اعتماد القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت ٌإدى إلً إشاعة الفردٌة 

( اإلجابة عن هذا التساإل على  9واإلنطوائٌة واالنعزالٌة  لدٌهم ؟ وٌوضح الجدول رقم ) 
 ً : النحو التال

 ( 3جدول رقم ) 
 ألثر اإلنترنت فى عزلة وانطواء القائم باالتصال توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً 

 أثر اإلنترنت فى عزلة القائم باالتصال
 النسبة المئوٌة العدد االستجابة ُ 

 نعم 
 إلً حد ما 

 ال

21  
67  
51 

15.1 % 
48.2  % 
36.7 % 

 % 122 139 جملة من سئلوا

 
 انات الجدول السابق إلً ما ٌلً :تشٌر بٌ

% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون إن اعتمادهم على  15.1* قالت نسبة 
 اإلنترنت أدي إلً عزلتهم وانطوائهم على أنفسهم مما قلل من أصدقائهم .

 % من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون عٌنة الدراسة أن 48.2* ذكرت نسبة 
 اعتمادهم على اإلنترنت أدي إلً حد ما إلً عزلتهم وانطوائهم على أنفسهم .

% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون عٌنة الدراسة أن  36.7*أكدت نسبة 
 اعتمادهم على اإلنترنت لم ٌإد نهائٌاً إلً عزلتهم وانطوائهم على أنفسهم .

 والتلٌفزٌون على اإلنترنت أثر فىعالقاته االجتماعٌة ؟ هل اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو

 ( اإلجابة عن هذا التساإل على النحو التالً : 12ٌوضح الجدول رقم ) 
 ( 10جدول رقم ) 

 ألثر اإلنترنت فى المشاركة االجتماعٌة للقائم باالتصال توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً 

 أثر اإلنترنت فى المشاركة االجتماعٌة

 النسبة المئوٌة العدد  االستجابة

 نعم 
 إلً حد ما 

 ال

11  
45  
83 

8 % 
32.3 % 
59.7 % 

 % 122 139 جملة من ُسئلوا

 تشٌر بٌانات الجدول السابق إلً ما ٌلً : 
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون أن اإلنترنت لم تإثر فى  59.7* أكدت نسبة 

 شاركتهم فى أى عمل جماعى . عبلقاتهم االجتماعٌة وم
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% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون عٌنة الدراسة أن  32.3* ذكرت نسبة 
اإلنترنت أثرت إلى حد ما فى عبلقاتهم االجتماعٌة حٌث قللت من زٌاراتهم لؤلقارب واألصدقاء 

. 
نة الدراسة أن اإلنترنت % من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون عٌ 8* قالت نسبة 

 أثرت تماماً فى عبلقاتهم االجتماعٌة ومشاركتهم فى األعمال الجماعٌة . 
(  إلً أن اإلنترنت لم تإثر بالسلب على  12( و )  9* تشٌر نتائج الجدولٌن السابقٌن ) 

جة دراسة العبلقات االجتماعٌة للقائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون وهذه النتائج تتفق مع نتٌ
اجتماعٌة استمرت ثبلث سنوات وأشارت إلً أن وجود شبكة اإلنترنت وإتاحة استخدامها ٌشجع 

على مزٌد من التفاعل االجتماعً وتوسٌع نطاق العبلقات المحلٌة وتعزٌزها بٌن الجٌران 
الذٌن لدٌهم اتصال  أنواألقارب من العائلة الواحدة وبٌن األصدقاء كما توصلت الدراسة إلً 

بالشبكة الرقمٌة السرٌعة ٌعرفون جٌرانهم وٌتحدثون إلٌهم وٌزورونهم أٌضا وثبت أن الذٌن 
ٌتصلون بالشبكة الدولٌة تعرفوا على جٌرانهم بمقدار ثبلثة أضعاؾ ؼٌر المتصلٌن بالشبكة 

وٌتحدثون إلً جٌرانهم بمقدار ضعؾ ما ٌفعله ؼٌر المشتركٌن فٌها وثبت أن المشتركٌن فى 
تصلون بؽٌرهم هاتفٌاً خمسة أضعاؾ ؼٌر المشتركٌن فٌها وٌرسلون فى المتوسط اإلنترنت ٌ

أربع رسائل إلكترونٌة إلً آخرٌن من نفس سكان المنطقة شهرٌاً كما أن االتصاالت بٌن 
المشتركٌن فى اإلنترنت أكثر عدداً وحمٌمة وكذلك مع األقارب الذٌن ٌعٌشون فى أماكن بعٌدة 

ٌعنى ارتفاع احتماالت تعرؾ المشتركٌن على جٌرانهم ومعرفة آخرٌن واالشتراك فى اإلنترنت 
أبعد من مستوى الحى السكنى مقارنة بؽٌر المشتركٌن فى الشبكة الرقمٌة الذٌن ال ٌتصلون إال 

 0( 67) بالجٌران القرٌبٌن جداً 
 الضغوط المهنٌة للقائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون : – 3

وؾ على مدى تعرض القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون لضؽوط فى حاولت الدراسة الوق
عمله ثم رصد طبٌعة أو نوعٌة تلك الضؽوط  وما إذا كانت داخل مبنى اإلذاعة والتلٌفزٌون فى 

إطار عبلقة القائم باالتصال فى اإلذاعة برإسائه أو مع زمبلئه أم ضؽوط خارج العمل ثم 
هه من ضؽوط على هوٌته الشخصٌة ونعرض فٌما ٌلً لبٌان محاولة معرفة تؤثٌر ما ٌواج

 النتائج والمإشرات المستخلصة . 
 (  11جدول رقم ) 

 لمدى تعرض القائم باالتصال لضؽوط فى العمل . توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً 

 مـدى تعرض القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون للضؽوط فى العمل

 النسبة المئوٌة  العدد االستجابة ُ 

 دائماً 
 أحٌاناً  

 نادراً 

32  
75  
32 

23  % 
54  % 
23 % 

 % 122 139 جملة من ُسئلوا
 

 تشٌر بٌانات الجدول السابق الى ما ٌلً : 
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون عٌنة الدراسة إنهم أحٌاناً  54* قالت نسبة 

 ً .ٌتعرضون للضؽوط فى عملهم اإلذاع
% بٌن من قالوا بؤنهم دائماً ٌتعرضون للضؽوط فى عملهم ومن قالوا بؤنهم  23* تساوت نسبة 

 نادراً ما ٌتعرضون لضؽوط خبلل عملهم .
( أبرز أنواع الضؽوط التى ٌتعرض لها القائم باالتصال فى الرادٌو  12وٌوضح الجدول رقم ) 
 والتلٌفزٌون المصرى .
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 (  12جدول رقم ) 
 ألنواع الضؽوط التى تواجه القائم باالتصال فى العمل  ابات عٌنة الدراسة طبقاً توزٌع إج

 نـــــــــــوع الضؽوط فى العمل

 النسبة المئوٌة توزٌع إجابات أبرز انواع الضؽوط

 ضعؾ اإلمكانٌات فى العمل
 ضعؾ العائد المادى 
 ضؽوط من الرإساء 

 ضؽوط من الزمبلء فى العمل 
 ضؽوط أخرى

123 
76 
52 
38 
16 

74.1 % 
54.7 % 
36 % 

27.3 % 
11.5 % 

  283 اإلجمالً

 
 بقراءة بٌانات الجدول السابق ٌتضح اآلتً : 

* أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر الضؽوط بروزاً التى ٌتعرض لها القائم باالتصال فى الرادٌو 
المرتبة األولى والتلٌفزٌون فى عمله تلك المتعلقة بضعؾ اإلمكانٌات فى العمل حٌث احتلت 

% وهى نسبة  54.7% وٌؤتى فى المرتبة الثانٌة ضعؾ العائد المادى بنسبة 74.1بنسبة 
مرتفعة نسبٌا وتتفق هذه النتٌجة إلً حد كبٌر مع حقٌقة األوضاع التى ٌعٌشها المجتمع المصرى 

%   36من ارتفاع فاحش لؤلسعار ال ٌوازٌه ارتفاع فى المرتبات ثم ضؽوط الرإساء فى العمل 
ازدٌاد كم :  % للضؽوط األخري وهى 11.5%  فنسبة  27.3ثم ضؽوط زمبلء العمل 

 –عدم الوعى االجتماعى فى معظم القضاٌا  –اإلدارٌٌن والسعاة أكثر من صانعً البرامج 
الروتٌن والبٌروقراطٌة وعدم  –أسالٌب اختٌار القٌادات ونظام الترقٌة وؼٌاب الحوار فى العمل 

ؼٌاب اإلدارة  –افتقاد المثل والقدوة  –ؼٌاب المهنٌة  –لتحدٌث فى مجال العمل الرؼبة فى ا
البقاء بعد إنهاء  –والتنظٌم الجٌد ٌإدى إلى مشاكل العمل التى تعود على الفرد بضؽوط كبٌرة 

ضؽوط الحٌاة االجتماعٌة واألسرٌة وتؤثٌرها على  –العمل المطلوب ألنه ضٌاع للوقت هباء 
عدم  –قلة خبرة القٌادات اإلعبلمٌة وسعٌهم وراء مصالحهم الشخصٌة  –إلدارة سوء ا –العمل 

عدم ضبط  –أمرٌكا  –فرض الرأى وعدم إعطاء أى مساحة للفكر  –المساواة فى توزٌع العمل 
تبعٌة العمل فى مجال األخبار وضٌق المساحة  –مواعٌد العمل واختبلؾ اآلراء بٌن الرإساء 

 التقٌد بالروتٌن الحكومً .  –الشاشة  اإلخبارٌة المتاحة على

اإلنترنت وهوٌته اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على  ثالثاً:
 الوطنٌة.

 مفهوم الهوٌة المصرٌة لدى القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون . -1

قبطٌة أو اإلسبلمٌة ٌعتبر دور مصر اإلقلٌمً دورا متمٌزا فى العصور الفرعونٌة القدٌمة أو ال
أو مصر الحدٌثة  ولو تؤملنا دورها على األصعدة المختلفة لوجدنا أن التعددٌة فى شخصٌتها 

القومٌة قد أعطتها مرونة للحركة وقدرة على القٌادة واتساعاً فى الدور فمصر الفرعونٌة اشتؽل 
د والوصول إلً شعبها بصناعة الحضارة فى جانبٌها المٌتافٌزٌقً ) البحث فى لؽز الوجو

إرهاصات التوحٌد ( والمادي ) األهرامات والمعابد والتماثٌل ( ومصر المسٌحٌة أعطت الدٌن 
الجدٌد مذاقاً خاصاً تجسد فى كنٌستها الوطنٌة المتفردة ومصر اإلسبلمٌة استقبلت آل البٌت 

افة العربٌة النبوي الكرٌم واستضافت الفكر اإلسبلمً الصحٌح وقام أزهرها بدور الحارس للثق
والشرٌعة السمحاء لما ٌربو على ألؾ عام حتى اآلن ومصر اإلفرٌقٌة هى التى لعبت الدور 

 .  ( 68) التحرري والتنموي متجاوزة حدود إفرٌقٌا الشمالٌة لتصل إلً أعماق القارة 
 مجتمعنا علً الؽرٌبة التٌارات جمٌع مواجهة فً األول الدفاع خط  المصرٌة الهوٌةوتعد 

 الحدٌثة االتصاالت ثورة ظل فً المتدفق الفضائً البث بها ٌدفع التً الخارج من علٌنا وافدةوال
 بما العولمة وظاهرة المفتوحة والسماوات الفضاء تكنولوجٌا عصر فً اآلن العالم ٌشهدها التً
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 اتسلوكٌ علً سلبٌة تؤثٌرات من تحدثه قد وما تقالٌدنا مع بال تتناس قد تناقضات من تحمله قد
ولذلك توضح نتائج الدراسة مفهوم الهوٌة المصرٌة لدى القائم باالتصال  ( 69)  الجدٌدة أجٌالنا

 فى اإلذاعة .
 ( 13جدول رقم ) 

 لمفهوم الهوٌة المصرٌة لدى القائم باالتصال  توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً 

 النسبة المئوٌة العدد  نوع الهوٌة 

 إسبلمٌة عربٌة 
 عربٌة 

 مصرٌة فقط 
 فرعونٌة 
 إسبلمٌة 
 مسٌحٌة 

89 
19 
15 
8 
7 
1 

64 % 
13.7 % 
12.8 % 
5.8 % 
5 % 

2.7 % 

 % 122 139 جملة من ُسئلوا 

 
طرحت عدة اقتراحات على القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون لتحدٌد الهوٌة المصرٌة  ُُ

 فجاءت اختٌاراتهم على النحو التالً :
  -% (  12.8مصرٌة فقط )  -% (  13.7عربٌة )  –% (  64)  إنها إسبلمٌة عربٌة

 % ( . 2.7مسٌحٌة )  -% (  5إسبلمٌة )   –% (  5.8فرعونٌة ) 
تشٌر هذه النتائج إلً أن العروبة واإلسبلم هما مصدران أساسٌان للهوٌة لدى أفراد العٌنة  حٌث 

 الهوٌةهم فى مصادر الهوٌة وأن إن األؼلبٌة أكدت أهمٌة االثنٌن معاً إذ ٌشكبلن معاً األ
األمة و فً محٌطات سٌاسٌة وثقافٌة أوسع مثل األمة العربٌةقومً ٌشارك  انتماء المصرٌة هى

وأنها تجمع بٌن أطراؾ متعددة وجوانب كثٌرة خصبة وبٌن أبعاد وآفاق واسعة فهى اإلسبلمٌة.
فى العالم اإلفرٌقً وهى  قلب العالم العربى وهى واسطة العالم اإلسبلمً وهى حجر الزاوٌة

 (  . 72) فرعونٌة بالجد وعربٌة باألب 

أثر الهوٌة فى تحدٌد الدولة التى ٌتلقً فٌها القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون دورات  -2
 تدرٌبٌة على اإلنترنت والكمبٌوتر . 

 ( 14جدول رقم ) 
الدولة لتلقى دورات تدرٌبٌة فٌها على  ألثر الهوٌة فى اختٌار توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً 

 اإلنترنت والكمبٌوتر

 النسبة المئوٌة  العدد  البلد 

 إحدى الدول األوروبٌة 
 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 إحدى الدول العربٌة 
 إسرائٌل 

 إٌران 
 تركٌا

57 
46 
29 
3 
2 
2 

41 % 
33.1 % 
22.9 % 
2.2 % 
1.4 % 
1.4 % 

 

 % 122 139 جملة من ُسئلوا 

 تشٌر بٌانات الجدول السابق إلً ما ٌلً : 
عندما ُطرح سإال على القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون حول ما إذا أتٌحت لهم  

فرصة االلتحاق بدورات تدرٌبٌة على اإلنترنت والكمبٌوتر متساوٌة فى المٌزات العلمٌة والتقنٌة 
 أى بلد ٌختارون جاءت إجاباتهم كالتالً : 
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% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون الدول األوروبٌة عن  41فضلت نسبة  -أ
فرصة االلتحاق بدورات تدرٌبٌة على اإلنترنت والكمبٌوتر الدول العربٌة إذا أتٌحت لهم 

 وذلك لؤلسباب التالٌة :متساوٌة فى المٌزات العلمٌة والتقنٌة 
 علماء والتطور العلمً والتقنً فى هذه الدول .* اهتمام الدول األوروبٌة بالعلم وال

* اختار بعض أفراد العٌنة فرنسا حٌث إن لها خصوصٌتها الثقافٌة وسٌاساتها المعتدلة 
 واحترامها لحرٌات اآلخرٌن .

* االستفادة من التنوع الكبٌر فى الثقافات األوروبٌة من خبلل االحتكاك بمتدربٌن ومدربٌن 
 –للتعرؾ على البلد أكثر  -خ كبٌر من الحرٌة واحترام حقوق اإلنسان تتمتع بمنا -أوروبٌٌن 

وعن  رلبلستمتاع بالثقافة فى هذه الدول والتعرؾ أكث –وجود طفرة تكنولوجٌة فى هذه الدول 
لتقدمها فى مجال  –هذه الدول اكثر خبرة واكثر تنظٌما  –قرب على حضارات هذه الدول 
  -التقدم الهائل والمتنوع فى مجال البرمجٌات والحاسبات  –تكنولوجٌا المعلومات واإلنترنت 

* سبق أن التحقت بدورات تدرٌبٌة فى إحدى الدول األوربٌة ولمست فٌهم سعة الصدر فى الرد 
 على أٌة تساإالت ولدٌهم درجة عالٌة من إتقان العمل .

 * وجود أقارب لى هناك .
ً والعلمً معها وان بعض هذه الدول تكون حٌادٌة * إحدى الدول األوربٌة لزٌادة التعاون الثقاف

 تجاه القضاٌا العربٌة فى المحافل الدولٌة وتكون بعضها بجانب الحق العربى فى هذه المحافل .
 * امتبلكها احدث اإلنجازات التكنولوجٌة واحتوائها على خبرات مختلفة ومتنوعة .

و والتلٌفزٌون عٌنة الدراسة إذا أتٌحت % من القائمٌن باالتصال فى الرادٌ 33.1إن نسبة  -ب 
فرصة االلححاق بدورات جدريبية على اإلنحرنث والكمبيىجر محساوية فى الميزات العلمية والحقنية فإنهم  لهم 

 ٌفضلون الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وذلك لؤلسباب التالٌة : 
البلد الذي ولدت  –أم العالم ألنها  –* امتبلكها أحدث التقنٌات فى مجال اإلنترنت والمعلومات 

وجود كبرٌات شركات برامج   –صاحبة أعلى نسبة من إنتاج مواقع اإلنترنت  –فٌها اإلنترنت 
هى المصدر األساسً والمركز  –الكمبٌوتر وصناعة البرمجٌات بها مثل شركة ماٌكروسوفت 

لدٌها احدث  –ً للتفوق األمرٌكً فى المجالٌن العلمً والتقن –الرئٌسً لشبكة اإلنترنت 
ألنها األكثر تقدما فى هذا المجال وهى الدولة التى اخترعت الكمبٌوتر  –تكنولوجٌا العصر 

هى البلد التكنولوجً األول فى  –توافر اإلمكانٌات التكنولوجٌة والخبرات البشرٌة  –واإلنترنت 
 االستخدام الواسع للنت هناك . –العالم 

باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون عٌنة الدراسة إذا أتٌحت  % من القائمٌن 22.9إن نسبة  -ج 
فرصة االلححاق بدورات جدريبية على اإلنحرنث والكمبيىجر محساوية فى الميزات العلمية والحقنية فإنهم  لهم 

 ٌفضلون إحدى الدول العربٌة وذلك لؤلسباب التالٌة : 
 ٌة والتقنٌة فلماذا اترك بلدى مصر ؟* مصر ألنه مادامت الدورات متساوٌة فى المٌزات العلم

 * مصر ألنها بلدى وبها نفس الممٌزات فما الذى ٌدعونً إلً اختٌار ؼٌرها .
 * تتمتع الدول العربٌة باألمان واألمن .

* إحدى دول الخلٌج لزٌادة إمكانٌاتها المادٌة وتعد اكثر تقدما فى مجال تكنولوجٌا المعلومات 
 مقارنة بمصر .

عدم قدرتى على اكتساب اللؽة اإلنجلٌزٌة أو لؽات  -العربً وحبى للشعوب العربٌة  * لبلنتماء
 -هناك مواقع عربٌة على اإلنترنت فى منتهى القوة  -لسهولة اكتساب المعرفة  -أجنبٌة أخري 

 -للقرب الجؽرافى واالجتماعً  -وسهولة التكامل فٌما بٌننا  األشقاءمن اجل التواصل بٌن 
سهولة التواصل الفكري  -ابؽض كل الدول األوروبٌة  -ٌة وتشابه العادات والتقالٌد للحالة النفس

 بٌنً وبٌن القائمٌن على الدورة .
 * السعودٌة ألنها مجرد أمل للعٌش فى اطمئنان ولو لحظة من العمر . 

 * فلسطٌن لرؼبتً فى زٌارتها ومعاٌشة أهلها .
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ى الرادٌو والتلٌفزٌون عٌنة الدراسة إذا أتٌحت لهم % من القائمٌن باالتصال ف 2.2إن نسبة  -د 
ٌفضلون فرصة االلححاق بدورات جدريبية على اإلنحرنث والكمبيىجر محساوية فى الميزات العلمية والحقنية فإنهم  

لئللمام بالفكر والثقافة والمعرفة  –إسرائٌل وذلك لؤلسباب التالٌة :  ألعرؾ كٌؾ ٌفكر عدوى 
قدم التقنى الكبٌر الذى تتمتع به هذه الدولة العبرٌة والتعرؾ على أسرار هذا للت –اإلسرائٌلٌة 

 التقدم .
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون عٌنة الدراسة إذا أتٌحت لهم  1.4إن نسبة  -هـ

نٌة فرصة االلتحاق بدورات تدرٌبٌة على اإلنترنت والكمبٌوتر متساوٌة فى المٌزات العلمٌة والتق
تعد قوة إقلٌمٌة ال   -ٌفضلون إٌران وذلك لؤلسباب التالٌة : ألنها دولة إسبلمٌة ملتزمة    فإنهم

 ٌستهان بها .
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون عٌنة الدراسة إذا أتٌحت لهم  1.4إن نسبة  -و

ٌفضلون ة فى الميزات العلمية والحقنية فإنهم  فرصة االلححاق بدورات جدريبية على اإلنحرنث والكمبيىجر محساوي
 لقربها الجؽرافً . -ألنها كانت بلد الخبلفة اإلسبلمٌة تركٌا وذلك لؤلسباب التالٌة :  

 أثر الهوٌة فى اختٌار القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون لعمله فى الخارج . -3

طرح سإال على القائمٌ ٌفزٌون حول إذا أتٌحت لهم فرص عمل باالتصال فى الرادٌو والتل نُُ
 إعبلمٌة متساوٌة فى المٌزات االقتصادٌة أى بلد ٌختارون جاءت إجاباتهم على النحو التالً :

 ( 15جدول رقم ) 
ألثر الهوٌة فى اختٌار الدولة التى ٌفضلها القائم باالتصال  توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً 

 لٌمارس فٌها عمله اإلعبلمً 

 النسبة المئوٌة  العدد   البلد

 إحدى الدول العربٌة 
 إحدى الدول األوروبٌة

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
 إٌران 
 تركٌا 

 إسرائٌل

67 
53 
15 
2 
1 
1 

48.2 % 
38.1 % 
12.8 % 
1.4 % 
2.7 % 
2.7 % 

 % 122 139 جملة من ُسئلوا 

 تشٌر بٌانات الجدول السابق إلً  : 
% ٌلٌها نسبة من ٌفضلون  48.2عمل فى إحدى الدول العربٌة * بلؽت نسبة من ٌفضلون ال

%  12.8% ثم العمل فى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  38.1العمل فى إحدى الدول األوروبٌة 
 % . 2.7% فإسرائٌل  2.7% ثم تركٌا  1.4ثم العمل فى إٌران 

تصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون * تشٌر النتائج السابقة إلً أن معٌار االختٌار الؽالب للقائم باال
عٌنة الدراسة هو معٌار تفضٌل قائم على االنتماء العربى وهو ما ٌعنً أن الهوٌة العربٌة أقوي 

 من أي تؤثٌر آخر .
 
 الهوٌة فى رؤٌة القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون لحل مشاكل مصر االقتصادٌة  أثر -4
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 ( 16جدول رقم ) 
ألثر الهوٌة فى اختٌار القائم باالتصال للدولة التى تتحالؾ  الدراسة طبقاً  توزٌع إجابات عٌنة

 معها مصر لحل مشكبلت مصر االقتصادٌة 

 النسبة المئوٌة العدد الدول 

 إحدى الدول العربٌة
 إحدى الدول األوروبٌة

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
 إٌران 
 روسٌا 
 تركٌا 

 إسرائٌل

86 
31 
7 
7 
6 
1 
1 

61.9 % 
22.3 % 

5 % 
5 % 

4.3 % 
2.7 % 
2.7 % 

 % 122 139 جملة من ُسئلوا

 
طرح سإال على القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون حول إذا افترض أن أمام مصر  ُُ

فرص متساوٌة لحل جمٌع مشاكلها االقتصادٌة عن طرٌق التحالؾ مع إحدى الدول فؤٌها ٌختار 
% ( ثم إحدى الدول األوروبٌة  61.9ة األولً بنسبة )فجاءت إحدى الدول العربٌة فً المرتب

% ( بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  5% ( وتساوت نسبة )  22.3فى المرتبة الثانٌة بنسبة ) 
% ( بٌن  2.7% ( وتساوت نسبة )  4.3وإٌران ثم جاءت روسٌا فى المرتبة الرابعة بنسبة ) 

 . لتركٌا وإسرائٌ
ئج نجد أن اختٌار القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون للدولة التى تتحالؾ وإذا تؤملنا هذه النتا

معها مصر لحل مشاكلها االقتصادٌة ٌتجه فى الؽالبٌة الجارفة إلى إحدى الدول العربٌة إذن 
فمعٌار االختٌار الؽالب لدى العٌنة هو معٌار تفضٌل قائم على االنتماء العربى وأن الهوٌة 

جدان العربى لدى القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون أقوى من أى محاوالت العربٌة والو
 تؤثٌر .

رؤٌة القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون ألثر اإلنترنت فً دور المؤسسات التعلٌمٌة  -5

 . والثقافٌة فى المجتمع
 ( 19جدول رقم ) 

 تصال لتؤثٌر اإلنترنت فى المإسسات التعلٌمٌة لرإٌة القائم باال توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً 

 النسبة المئوٌة العدد االستجابة ُ 

 نعم 
 إلى حد ما 

 ال 
 ال أدرى

8 
42 
88 
1 

5.8 % 
32.2 % 
63.3 % 
2.7 % 

 % 122 139 جملة من ُسئلوا 

 
 توضح بٌانات الجدول السابق ما ٌلً : 

و والتلٌفزٌون عٌنة الدراسة وجود أى % من القائمٌن باالتصال فى الرادٌ 63.3* نفت نسبة 
 تؤثٌر لشبكة اإلنترنت على دور المإسسات التعلٌمٌة والثقافٌة فى المجتمع .

% من عٌنة الدراسة إن شبكة اإلنترنت لها تؤثٌر إلً حد ما فى دور  32.2* قالت نسبة 
 المإسسات التعلٌمٌة والثقافٌة .

ؤثٌر فى دور المإسسات التعلٌمٌة والثقافٌة فى % أن شبكة اإلنترنت لها ت 5.8* أكدت نسبة 
 المجتمع .
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 % من عٌنة الدراسة ال ٌدرون أى تؤثٌر لشبكة اإلنترنت فى المجتمع . 2.7* إن نسبة 

رابعاً : اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت وهوٌته  
 القومٌة . 

 .التصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون مفهوم الهوٌة العربٌة لدى القائم با -1

% أحجموا عن تعرٌؾ الهوٌة العربٌة ولم ٌدلوا  32.2مفردة من عٌنة الدراسة بنسبة  42إن 
% ذكروا مفاهٌم مختلفة للهوٌة  69.8مفردة بنسبة  97بؤى رأى أو تعلٌق حول هذا المفهوم . و

باحث فى تعدٌل أٌة صٌاؼة ألى العربٌة على النحو التالً كما خطوها بؤٌدٌهم دون تدخل من ال
 مفهوم : 

على أنها شًء مستحٌل فعرفها بؤنها " ضرب من ضروب   فهناك من نظر إلً الهوٌة العربٌة
الخٌال العلمى " وأنها " الوحدة والتوحد "  و " هى االنتماء " و " أن ٌكون للمجتمع العربى 

صٌرٌة "  ؼٌر واضحة المعالم ، شخصٌة ثابتة ومحددة وان ٌكون قادرا على اتخاذ قرارات م
معرفة ارتباط كل من هو عربً بالقضاٌا العربٌة ، الوحدة بٌن الشعوب العربٌة، هى سمة افخر 

توحً  –توحى بالتآخى بٌن البلدان وهو ؼٌر موجود  –بها، التمٌز ،االستهداؾ من الخارج 
القٌم  –الدول العربٌة االتحاد بٌن –بالوحدة فى الرأي والتعبٌر والقرار وهو ؼٌر موجود 

االلتزام بالمبادئ والقٌم العربٌة واإلسبلمٌة فى لجوئً إلً المواقع العربٌة على  –والتارٌخ 
الشخصٌة أو السمات المشتركة بٌن العرب فى مختلؾ الببلد  –كٌان عربى متكامل –اإلنترنت 

ً كانت تعنى الكثٌر أما بالماض –ثقافة عربٌة إسبلمٌة متمٌزة ال تتؤثر بالعولمة واالمركة  –
ثقافة عربٌة إسبلمٌة متمٌزة  –المصٌر  –اآلن فإنها مجرد كلمة رنانة ال تعنى اكثر من لؽة فقط 

ال  –الهوٌة لم تصل الى الدرجة من العلم وااللتحام بالعالم اآلخر  –ال تتؤثر بالعوامل الخارجٌة 
التوافق فى كافة الرإى  –طن العربى انتماء قوى الى الو –التقارب العربى  –توجد هوٌة عربٌة
كل ما ٌتعلق بالقٌم الثقافٌة  –االنتماء للدٌانة اإلسبلمٌة  –الخصوصٌة  –العربٌة المستقبلٌة 

االنتماء  –سمات الشخصٌة العربٌة وانتمائها ووالئها  –والروحٌة واالجتماعٌة للشعوب العربٌة 
االنتماء والحفاظ على كٌانً كإنسان عربً  –إلً المنطقة العربٌة ثقافٌا وسٌاسٌا واجتماعٌا 

هى تعبٌر عن واقع  –الجوهر العربى  –الهوٌة ؼٌر موجودة  –االنتماء العربً  –مسلم 
هى مدى شعور المواطن  –وحقٌقة تارٌخٌة وجؽرافٌة ٌحاول البعض تؽٌٌبها عمدا ببل جدوى

التى ٌتمتعون بها وٌنفردون بها  الشخصٌة المستقلة للعرب –العربً بعروبته ومدى انتمائه لبلده 
الشخصٌة العربٌة التى تمتلك الروح العربٌة اإلسبلمٌة بكل  –عن سائر الببلد األجنبٌة األخرى 

ال توجد هوٌة عربٌة  –المصٌر المشترك والمستقبل الواحد  –ما تحمله من صفات وآراء  
نى فى حاجة لتحدٌد أولوٌات عندما ٌوجه لى هذا السإال اشعر كؤ –واحدة ولكنها عدة هوٌات  

االندماج والتؤثر بالمجتمع العربى والعٌش فى  ––ال أعرؾ –توحى بحلم لم ٌتحقق –والئً 
 ––األصل القوى  –التضامن  –الوحدة  –االتحاد العربى  ––نسٌج عاداته وتقالٌده ووحدته

 الشخصٌة العربٌة الممٌزة  –توحٌد الفكر العربً نحو هدؾ واحد وفكر واحد 
وهناك من نظر إلً الهوٌة العربٌة نظرة تشاؤمٌة وأصحاب هذه النظرة عرفوا الهوٌة العربٌة 

الضعؾ والتشتت، توحى بالضٌاع، توحى لى بالمستحٌل فى ظل األنظمة العربٌة الحالٌة بأنها : 
 المتكالبة على الحكم، ان العرب اتفقوا على اال ٌتفقوا  .

ة نظرة تارٌخٌة وأصحاب هذه النظرة عرفوا الهوٌة العربٌة هناك من نظر الى الهوٌة العربٌو 
: الجذور التى انتمى إلٌها واعتز بها والتوق إلً فخر بالقدٌم وحلم على وشك الضٌاع  بأنها

 العودة إلً زمن األمجاد . –وأمل ٌحتاج إلً عمل جاد وعزٌمة ؼٌر متوافرة
ب هذه النظرة عرفوا الهوٌة العربٌة وهناك من نظر الى الهوٌة العربٌة نظرة ثقافٌة وأصحا

التراث العربً االنتماء  –االنتماء لكل قضاٌا وثقافة وعادات وتقالٌد األمة العربٌةبأنها : 
االحتفاظ والحفاظ على التراث العربً وثقافة الببلد  –الثقافة والتارٌخ –لحضارة وثقافة عرٌقة

األصالة  –.–والتطلع إلً التكنولوجٌا الحدٌثة التقالٌد وااللتزام والتنمٌة –والعادات والتقالٌد
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توحى بالذات العربٌة والتوجه القومً العربً وكل ما ٌمت  –والوحدة والتقالٌد المشتركة
 األصل العربً األصالة وعمق االنتماء –بالتراث والقٌم والعادات والتقالٌد العربٌة

هذه النظرة عرفوا الهوٌة العربٌة وهناك من نظر إلً الهوٌة العربٌة نظرة اقتصادٌة وأصحاب 
 الوحدة االقتصادٌة بٌن الدول العربٌة. –السوق العربٌة المشتركةبأنها : 

وهناك من نظر إلً الهوٌة العربٌة نظرة اجتماعٌة وأصحاب هذه النظرة عرفوا الهوٌة 
العربى العادات والتقالٌد الحسنة والثقافة اإلسبلمٌة والعصرٌة والتارٌخ العربٌة بأنها : 

 االلتزام بالتقالٌد العربٌة . –المشرق
وهناك من نظر الى الهوٌة العربٌة نظرة دٌنٌة وأصحاب هذه النظرة عرفوا الهوٌة العربٌة 

االنتماء  –الشخصٌة اإلسبلمٌة التى تتحدث العربٌة كلؽة –ال اله إال هللا محمد رسول هللا بأنها : 
اللؽة والدٌن  –سبلمٌة التى امرنا بها دٌننا الحنٌؾ  جنسا وعرقا ودٌنا والتمسك بالثوابت اإل

 التمسك بالدٌن وبالمبادئ الوسطٌة . –والتارٌخ المشترك 
وهناك من نظر الى الهوٌة العربٌة نظرة جغرافٌة وأصحاب هذه النظرة عرفوا الهوٌة العربٌة 

ماء إلً وطن االنت –ارض تمتد من المحٌط الى الخلٌج فهى وطن وشعب ولؽة ودٌن(بأنها : 
فى ظل الظروؾ الحالٌة ال ٌوجد ما ٌسمى بالهوٌة العربٌة توجد فى   -اكبر والتكامل العربى 

محاولة التؤكٌد على االنتماء إلً وطن  -تكتبلت اقتصادٌة (  –حدود  –حالة الوحدة ) عملة 
بوجود توحى  -وأمة ذات خصوصٌة إثٌنٌة وثقافٌة ودٌنٌة تعٌش على قطعة محددة من العالم 

االتصال باألرض العربٌة قلبا  –كٌان عربى ٌتسم بسمات ثقافٌة ودٌنٌة ولؽوٌة وعقائدٌة واحدة
 وقالبا ولٌس شكبل فقط واإلحساس بالؽٌرة على أي بلد عربى ٌتعرض ألي مشكلة كانت .

وهناك من نظر الى الهوٌة العربٌة نظرة لغوٌة وأصحاب هذه النظرة عرفوا الهوٌة العربٌة 
 –اللسان العربى والعادات والتقالٌد العربٌة  -االلتزام أوال باللؽة العربٌة كلؽة أساسٌة :  بأنها

هى لؽتنا وثقافتنا العربٌة الخاصة بنا والمختلفة عن القومٌات  –التمسك باللؽة العربٌة واإلسبلم 
حافظ  األخرى توحً بمرجعٌتها العربٌة كلسان عربى مبٌن مستمد من الدستور القرآنً الذى

 كلمة تحوى عمق واقعنا المستمد من ماضى لؽتنا . –على الهوٌة والتجمع العربى
وهناك من نظر الى الهوٌة العربٌة نظرة العدم وأصحاب هذه النظرة عرفوا الهوٌة العربٌة 

مصطلح لؽوى فقط لٌس له مفعول على ارض  ––ال توحى بشًء ألنها ؼٌر موجودة بأنها : 
 بصراحة ال تعنى شًء . ––ٌر موجودة فى األساس ؼ –ال شىء  –الواقع 

وهناك من نظر إلً الهوٌة العربٌة نظرة مادٌة وأصحاب هذه النظرة عرفوا الهوٌة العربٌة 
هناك بطاقة شخصٌة تحمل هوٌتى ومعلومات عنى  -كٌان الجامعة العربٌة  –جواز سفربأنها : 

 لتعرٌفى باآلخرٌن وتعرٌؾ اآلخرٌن بى .
ر الى الهوٌة العربٌة نظرة أمنٌة وأصحاب هذه النظرة عرفوا الهوٌة العربٌة وهناك من نظ

التكامل السٌاسً واالقتصادي على ان تكون كل دولة عربٌة بمثابة امتداد أمنى بأنها : 
 واستراتٌجً لؤلخرى .

هناك من نظر الى الهوٌة العربٌة نظرة قومٌة وأصحاب هذه النظرة عرفوا الهوٌة العربٌة 
الخصوصٌة العربٌة  –الذات العربٌة  –االنتماء إلً المجتمع العربى –القومٌة العربٌة ا : بأنه

اتحاد الفكر  –الشخصٌة العربٌة  –االنتماء والوحدة العربٌة –من تارٌخ ولؽة ودٌن وجنس
الطابع  –توحى بالقومٌة العربٌة –الوطنٌة والقومٌة  –العربى نحو هدؾ واحد واجب تحقٌقه 

 العرب . –القومٌة  –القومى 
المواقع العربٌة على اإلنترنت التى ٌعتمد علٌها القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون  -2

 بصفة دائمة. 

بنظرة سرٌعة على مجموعة من المواقع العربٌة على اإلنترنت ٌمكن تحدٌد ما ٌشمله مفهوم 
وأخرى بلؽات ؼٌر عربٌة لكنها تعنى  المواقع العربٌة على اإلنترنت فهناك مواقع باللؽة العربٌة

بموضوعات عربٌة أو أنها تخص عرباً اختاروا أن تكون مواقعهم بلؽات أخرى ثم هناك 
اختبلؾ من حٌث المكان الجؽرافى لتخزٌن تلك المواقع وٌمكن تصنٌؾ المواقع من حٌث 
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حات شخصٌة موضوعاتها أو السبب المعلن أو ؼٌر المعلن وراء تؤسٌسها فهناك مواقع أو صف
وهناك مواقع لمإسسات تجارٌة وهناك مواقع تعنى بقضاٌا معٌنة سواء كانت إنسانٌة أو سٌاسٌة 
أو اقتصادٌة أو بٌئٌة أو تعلٌمٌة وهناك مواقع مخصصة لخدمة مستخدمى بعض برامج التشؽٌل 

واقع وهناك مواقع تخص الكثٌر من المإسسات التعلٌمٌة كالجامعات والمعاهد البحثٌة وهناك م
إعبلمٌة فنجد الكثٌر من الصحؾ الٌومٌة واألسبوعٌة والشهرٌة لها مواقع على اإلنترنت وهناك 

بعض المواقع التى تجمع العدٌد من الصحؾ واإلذاعات وقنوات التلٌفزٌون العربٌة فى موقع 

ت محركا. وللدخول على هذه المواقع العربٌة وؼٌرها من مواقع البد من استخدام  ( 71) واحد 
 ,Yahoo, HotBot, Alta Vista, Infoseek, Lycos, Excite: مثل  بحث عامة

Webcrawler, , Gopher, Veronica البحث في مواقع ,FTP  بوساطةArchie  والبحث ,
وأثبتت نتائج الدراسة أن ومن محركات البحث العربية: أين.  .WAISعن النصوص بوساطة 

 ٌون ٌعتمد على المواقع العربٌة التالٌة : القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفز
 –وكالة أنباء الشرق األوسط  –مواقع مصرٌة مثل : مواقع مإسستى األهرام واألخبار  – 1

 –مركز معلومات مجلس الوزراء  –الهٌئة العامة لبلستعبلمات  –اتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌون 
  . اون الٌن 142 –مجلة أكتوبر  –موجا  –صخر  –مصراوى 

بى بى  –المنتدٌات العربٌة  –محٌط  –إسبلم اون الٌن   -مواقع عربٌة مثل : الجزٌرة نت  - 2
االقصى  –سٌرش فور اراب  –إٌنا  –رادادى  –اراب تاٌم  –سى ان ان ارابٌك  –سى ارابٌك 

فن  –المشكاة  –نسٌج  –عجٌب  –العٌن  –صحٌفة الشرق األوسط  –انتفاضة  –اون الٌن 
مزٌكا  –فلسطٌن  –النسناس  –مكتوب  –دنٌا الوطن  –ترجمان  –صحٌفة الحٌاة  –اون الٌن 

   مٌدل اٌست اون الٌن . –شامل  –
 –االقتصادٌة  –المواقع اإلخبارٌة  –مجال الكمبٌوتر  –مواقع أخرى مثل : المواقع الدٌنٌة  - 3

 –مواقع التجمٌل  –الفنٌة  –الرٌاضٌة  –الصحؾ والوكاالت العربٌة المختلفة  –السٌاسٌة 
ال ٌوجد موقع محدد ولكن حسب  -مواقع البرٌد اإللكترونً  –القنوات التلٌفزٌونٌة العربٌة 

مواقع  -الموضوع المراد الحصول على معلومات حوله أو حسب البحث فى الموضوع  
 مواقع البرمجة . –الترجمة 

اإلنترنت فى االهتمام بالقضاٌا  مدى اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على -3
 العربٌة.

 (  .1جدول رقم ) 
 لمدى اهتمام العٌنة بالقضاٌا العربٌة  توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً 

 النسبة المئوٌة العدد  االستجابة ُ 

 نعم 
 ال 

 ال أدرى

91 
47 
1 

65.5 % 
33.8 % 
2.7 % 

 % 122 139 جملة من ُسئلوا 

القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون أن اعتمادهم على % من  65.5* أكدت نسبة 
 اإلنترنت أدى إلى زٌادة اهتمامهم بالقضاٌا العربٌة .

% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون وجود أى اهتمام بالقضاٌا  33.8* نفت نسبة 
 العربٌة نتٌجة اعتمادهم على اإلنترنت .

ائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون إنهم ال ٌدرون هل % من الق 2.7* قالت نسبة 
 اعتمادهم على اإلنترنت أدى إلً اهتمامهم بالقضاٌا العربٌة أم ال ؟ .

أهم القضاٌا العربٌة التى ٌعتمد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت فى  -4
 متابعتها . 
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 ( 13جدول رقم ) 
 ألهم القضاٌا العربٌة التً تتابعها العٌنة على اإلنترنت الدراسة طبقاً توزٌع إجابات عٌنة 

 النسبة المئوٌة توزٌع إجابات القضاٌا 

 قضاٌا سٌاسٌة 
 قضاٌا إعبلمٌة 
 قضاٌا اقتصادٌة

 قضاٌا دٌنٌة 
 قضاٌا ثقافٌة 

 قضاٌا رٌاضٌة
 قضاٌا علمٌة 

 قضاٌا فنٌة 
 قضاٌا اجتماعٌة 

 قضاٌا أخرى 

126 
62 
48 
46 
46 
34 
29 
25 
22 
6 

76.3 % 
43.2 % 
34.5 % 
33.1 % 
33.1 % 
24.5 % 
22.9 % 
18% 
15.8 % 
4.3 % 

  422 اإلجمالى 

 من بٌانات الجدول السابق ٌتضح اآلتً :
* جاءت القضاٌا السٌاسٌة فى مقدمة القضاٌا العربٌة التى ٌعتمد القائمون باالتصال فى الرادٌو 

 43.2% ( ثم القضاٌا اإلعبلمٌة )  76.3ابعتها وذلك بنسبة ) والتلٌفزٌون على اإلنترنت فى مت
% ( بٌن القضاٌا الدٌنٌة  33.1%( وتساوت نسبة )  34.5% ( ثم  القضاٌا االقتصادٌة )  

% ( ثم  24.5والقضاٌا الثقافٌة ثم جاءت القضاٌا الرٌاضٌة فى المرتبة السادسة بنسبة ) 
%  15.8% ( ثم القضاٌا االجتماعٌة )   18ا الفنٌة ) % ( ثم القضاٌ 22.9القضاٌا العلمٌة ) 

معلومات عامة  –قضاٌا تارٌخٌة  –% ( مثل : قضاٌا األسرة والمرأة  4.3( فقضاٌا أخرى ) 
التطور فى مجاالت اآلالت  –الترفٌه واأللعاب  –قضاٌا اآلثار  –المعارك األدبٌة  –وشخصٌة 

 الحدٌثة

 ابعها القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت أهم القضاٌا األجنبٌة التى ٌت -5

توتر  –الصراع القائم داخل المإسسات األمرٌكٌة  -القضاٌا األمرٌكٌة مثل : االنتخابات  –أ 
صورة –الشارع األمرٌكً خوفا من هجمات إرهابٌة مما ٌعود بالسلب على المجتمعات العربٌة 

األحداث األمرٌكٌة  –أمرٌكا لدى العربً والؽربً  بوش فى المجتمع األمرٌكً وصورة
الممارسات األمرٌكٌة فى العراق  –دور الوالٌات المتحدة فى فرض هٌمنتها  –السٌاسٌة 

 وأفؽانستان ورد فعل الشارع األمرٌكً تجاه هذه الممارسات .
ٌاسٌة العبلقات الس –التطورات االجتماعٌة فى العالم  –صراع الحضارات  –العولمة  -ب 

) األخبار + التحلٌبلت + العلوم + االقتصاد +  –واالقتصادٌة بٌن دول العالم الخارجً 
القضاٌا الفنٌة  –التقدم التكنولوجً + التقدم العلمً  -الرٌاضة + القضاء + دراسات إنسانٌة 

م فى التقد –األحداث الجارٌة باإلضافة إلً ما هو جدٌد فى مجال التطور اإلنسانً –والثقافٌة 
أحدث ما وصلت إلٌه التكنولوجٌا فى مجال التصوٌر  –مجال اإلعبلم والكامٌرات والتلٌفزٌونٌة 

 اإلنجازات فى عالم الحاسبات والبرامج ( . –واإلضاءة
صورة الدٌن  –الوضع الروسً فى الشٌشان ––قضاٌا األقلٌات المسلمة فى العالم -ج 

 اإلسبلمً فى الخارج وصورة مصر .
أٌضا اوجه –األحداث العالمٌة بوجه عام  –كل القضاٌا  –االتحاد األوربً  توسع  -د 

 االختبلؾ بٌن أفراد ومإسسات إسرائٌل .
 القضاٌا االقتصادٌة واتفاقٌات الجات .  –اإلرهاب الدولً  –هـ
 مدى تأثٌر اإلنترنت فى الهوٌة العربٌة لدى القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون . -6
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إلنترنت العالم إلً قرٌة صؽٌرة وألؽت الحدود الثقافٌة والسٌاسٌة بٌن الدول واستؽلتها حولت ا
 .   ( 72) الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلشاعة قٌمها اإلباحٌة واالستهبلكٌة تحت شعار العولمة 

ٌجة فهل أثرت اإلنترنت فى الهوٌة العربٌة للقائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون المصري نت
العتماده على هذه الشبكة العالمٌة فى استقائه لمعلوماته وبٌاناته منها سواء فى عمله أو فى 

 منزله ؟
 ( 20جدول رقم )

 ألثر اإلنترنت فى الهوٌة العربٌة للقائم باالتصال  توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً 

 مدى تؤثٌر اإلنترنت فى الهوٌة العربٌة للقائم باالتصال 

 النسبة المئوٌة العدد ابةاالستج

 نعم 
 إلً حد ما 

 ال

47  
72  
22  

33.8  % 
52.4  % 
15.8 % 

 % 122 139 جملة من سئلوا
 

 تشٌر بٌانات الجدول السابق إلى ماٌلً : 
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون إن اعتمادهم على  33.8* قالت نسبة 

 عربٌة . اإلنترنت أثر تماما فى هوٌتهم ال
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون إن اعتمادهم على  52.4* أكدت نسبة 

 اإلنترنت أثر إلً حد ما فى هوٌتهم العربٌة . 
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون وجود أى تؤثٌر فى هوٌتهم  15.8* نفت نسبة 

 العربٌة نتٌجة اعتمادهم على اإلنترنت . 
 نوع تأثٌر اإلنترنت فى الهوٌة العربٌة للقائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون .

 ( 21جدول رقم ) 
 لنوع تؤثٌر اإلنترنت فى الهوٌة العربٌة للقائم باالتصال توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً 

 نـــــــــــــوع التؤثٌر

 النسبة المئوٌة العدد نــــــوع  التؤثٌر

تضعؾ  اإلنترنت
 الهوٌة 

 
 اإلنترنت تقوى الهوٌة 

68  
 
49  

58.1 % 
 
41.9 % 

 % 122 117 جملة من ُسئلوا

 بقراءة بٌانات الجدول السابق ٌتضح اآلتً :
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون أن اعتمادهم على  58.1* أكدت نسبة 

 اإلنترنت أدى إلً إضعاؾ الهوٌة العربٌة لدٌهم .
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون أن اعتمادهم على  41.9أكدت نسبة * 

 اإلنترنت أدى إلً تقوٌة الهوٌة العربٌة لدٌهم .
 أسباب ضعف الهوٌة العربٌة لدى القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون . -9

التلٌفزٌون مجتمع الدراسة لم % من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو و 33.8مفردة بنسبة  47إن 
% عن هذا التساإل وذلك على  66.2مفردة بنسبة  92ٌجٌبوا عن هذا التساإل فى حٌن أجابت 

 النحو التالى :
عدم اتفاق  –السٌاسة الخاطئةالبعض ارجع ضعف الهوٌة العربٌة إلً أسباب سٌاسٌة مثل : " 

ؼٌاب لدٌموقراطٌة  –حدة والتؤثٌر الؽربًعدم االتفاق على أهداؾ وا –الدول العربٌة فٌما بٌنها
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 –أجندة مختلفة لكل دولة عربٌة –أنظمة حكم عربٌة فاسدة  –عجز القادة العرب –التشرذم  –
ؼٌاب  –إجهاض الوحدة العربٌة من داخل وخارج األمة العربٌة  –تؽلب القطرٌة على القومٌة 

الحكم ألبنائهم مما ٌجعل الشباب تمسك الحكام العرب بمواقعهم وتورٌثهم  –الروح القومٌة 
التشتت والتشرذم وعدم الرؼبة فى الوحدة الحقٌقة بٌن العرب  –العربى ٌفقد األمل فى كل شىء 

. " 
التفاوت االقتصادي الكبٌر البعض ارجع ضعف الهوٌة العربٌة الى أسباب اقتصادٌة مثل : " و 

قلة التعاون االقتصادي والثقافً بٌن  –الحالة االقتصادٌة المتردٌة –لدى بعض الدول العربٌة
 العرب " .

انتشار ثقافة العولمة، عدم البعض ارجع ضعف الهوٌة العربٌة الى أسباب ثقافٌة مثل :  " و
االستؽراب داخلٌا وسٌطرة نزعة  –هٌمنة الثقافات األجنبٌة –ضعؾ الثقافة المحلٌة  –االنتماء 

ضعؾ الهوٌة  –األفراد إلً اللجوء لنماذج أجنبٌةالسلطوٌة داخل المجتمعات األمر الذى ٌدفع ب
ال تكون فى كل الحاالت ولكن فى بعض حاالت الشباب المسطح ثقافٌا فهى تجعله وسط بحر 

متبلطم األمواج من المعلومات والثقافات ،من خبلل تقدٌم بعض المعلومات المؽلوطة واإلبهار 
دى الشعوب ، االتصال السهل بالثقافات األجنبٌة الثقافات والمفاهٌم المختلفة ل –بالثقافة الؽربٌة

لقلة استخدام اللؽة العربٌة على شبكة اإلنترنت  –انجذاب الشباب للفكر الؽربى المتحرر  –
التؤثٌرات السلبٌة لبلنفتاح ؼٌر الواعى على الثقافات  –وبالتالً التعلق ٌكون باللؽة اإلنجلٌزٌة 

 ة اللؽات األخرى على اإلنترنت  " .ضعؾ اللؽة العربٌة فى مواجه –األخرى 
عدم التمسك ببل اله إال هللا محمد  البعض ارجع ضعف الهوٌة العربٌة إلً أسباب دٌنٌة مثل : "

ؼٌاب الواعظ الدٌنً وتؤثٌر الؽرب وؼٌاب القٌم الدٌنٌة والوطنٌة وتؤثر المجتمع –رسول هللا 
 التمسك بالقٌم اإلسبلمٌة " .عدم  –سقوط الخبلفة اإلسبلمٌة  –بالتٌارات الؽربٌة 

ؼٌاب القدوة وتؽٌٌب دور  البعض ارجع ضعف الهوٌة العربٌة إلً أسباب اجتماعٌة مثل : "
ؼٌاب االنتماء إلً الجذور العربٌة  -كبار السن على المواقع القٌادٌة فى الببلد  ةالشباب وسٌطر

وإٌجاد حلول لها على كل ما هو إهمال المشكبلت العامة واالهتمام الزائد بالمشكبلت الخاصة  –
وإعجابهم وتؤثرهم بكل  بعدم وعى الشبا –العولمة والسٌطرة األمرٌكٌة على المنطقة  –عام 

االستعداد الشخصً لدى الفرد وضعؾ إرادته لدى المتؽٌرات واالنقٌاد  –ما هو وافد وأجنبً 
عدم  –الفساد  –حقٌقتها األعمى للتقالٌد والسلوكٌات وأخذ األشٌاء كمسلمات دون البحث عن 

 وجود القدوة الصالحة  " . 
  - ؼٌاب التخطٌط العلمىالبعض ارجع ضعف الهوٌة العربٌة إلً أسباب علمٌة مثل : " 

تقوقع القٌم العلمٌة داخل المإسسات  –اإلعجاب بالتقدم التكنولوجً وعدم األخذ بؤسباب العلم 
عدم احترام العلماء واحتبللهم  –العلم والمعرفة العلمٌة فقط وانتشار القٌم المادٌة على حساب 

 مرتبة فى المجتمع أدنى بكثٌر من مرتبة الفنانٌن " .
أسباب خارجٌة مقصودة  : "  لالبعض ارجع ضعف الهوٌة العربٌة إلً أسباب خارجٌة مث

 –ومتعمدة مثل الشرق األوسط الجدٌد وأسباب داخلٌة تسهل االختراق الخارجً ومسعاه 
الشعور  –ار األجنبً بؤشكاله المختلفة التى تتدخل وتعمل على إضعاؾ الهوٌة العربٌة االستعم

 بؤن اآلخر هو األقوى بدرجة ال ٌمكن مواجهته أو التعامل معه .
ضعؾ قٌم الهوٌة والتصدٌق  –البعض ارجع ضعف الهوٌة العربٌة إلً أسباب داخلٌة مثل : 

العزلة واالختبلؾ فى مسائل ؼٌر جوهرٌة  – ضعؾ شعبى عربى واستهانة اآلخرٌن بهم –بها
 هالشباب العربى دائم االتجاه نحو الؽرب فٌنبهر بكل ما ٌرا –العزلة والبعد عن اآلخرٌن  –

 دون التفكٌر فى مدى صحته أو خطئه " .
 ––اإلعبلم المزٌؾ للحقائق البعض ارجع ضعف الهوٌة العربٌة إلً أسباب إعالمٌة مثل : " 

الن المهٌمن على شبكة اإلنترنت مواقع ؼربٌة نقلت إلٌنا عادات ؼربٌة  –ً عمومااإلعبلم العرب
المفتوحة وكثرة إطبلق األقمار  تعصر السماوا –عدم وجود رأى عام فعال ومإثر  –إباحٌة 

الصناعٌة المختلفة بحٌث أصبح العالم قرٌة صؽٌرة وانتشار القنوات التلٌفزٌونٌة الفضائٌة بما 
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قلة المواقع العربٌة على  –ج تهدد القٌم والعادات والتقالٌد العربٌة األصٌلة تحمله من برام
اإلنترنت وضعؾ القضاٌا التى تعرضها وتؤثر المواقع المتواجدة على الشبكة بالمواقع األجنبٌة 

كثرة التعرض للمواقع األجنبٌة على اإلنترنت وما تحتوٌه من مواد ترفٌهٌة جذابة تحتوى  –
 اٌرة قد تإدى إلً ضعؾ الهوٌة لدى الشباب   " .على عادات مؽ

   البعض ارجع ضعف الهوٌة العربٌة إلً عدة أسباب مختلفة مثل : 
* عدم االنتماء ، عدم التمسك بالوحدة العربٌة ، عدم التمسك بؤصول الدٌن ، تقلٌد الؽرب فى 

 كل سلوكٌاته .
 عربٌة الحاكمة ،أمركة كل ما هوعربً .*  اإلعبلم ، الملل، الٌؤس ، عدم الثقة فى األنظمة ال

 * تدهور المستوى االقتصادي واالنشؽال بالذات وؼٌاب الرموز الوطنٌة المإثرة .
 * الفساد، االستبداد ، الشمولٌة ، التخلؾ ، الجهل ، سٌطرة الدولة ورجال الدٌن .

 لمصالح الشخصٌة* عدم المساواة ، عدم اهتمام الحكومات العربٌة بالمواطنٌن ، السٌطرة ، ا
 * عدم التماسك العربى ، التؽرٌب ، ؼٌاب التنسٌق بٌن األجهزة الحكومٌة المختلفة .

* عدم الوعى ، الجهل ، الضعؾ لدى العامة ، االنكسار أمام الهٌمنة والجبروت األمرٌكً، عدم 
 القدرة على تحقٌق الذات داخل الوطن .
 م بالدٌن ،عدم وجود حماس للعمل، افتقار اإلمكانٌات * فقدان القدوة ، فقدان القٌم ،عدم االلتزا

* تقدم الثقافات األخرى فى عرض ما لدٌها عبر اإلنترنت ، التقلٌد األعمى للثقافات الؽربٌة 
على الرؼم من اختبلؾ العادات والتقالٌد ،عدم ٌكون مستخدم اإلنترنت ضعٌؾ الوالء ومذبذب 

 الفكر وهوائى النزعة .
 ري والحكومً ، عدم االنتماء ، عدم وصول الحقوق إلً مستحقٌها .* الروتٌن اإلدا

 رؤٌة القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون للتحدٌات التى تواجه الهوٌة العربٌة . -.
 ( 22جدول رقم ) 

 لرإٌة العٌنة ألهم التحدٌات التى تواجه الهوٌة العربٌة  توزٌع إجابات عٌنة الدراسة طبقاً 

 النسبة المئوٌة لتكراراتا التحدٌات

 العولمة 
 ضعؾ دور المإسسات التعلٌمٌة 

 التؽٌرات التى طرأت على األسرة 
 ضعؾ دور العبادة 

 ضعؾ اللؽة العربٌة 
 الزٌادة المضطردة فى السكان 
 الوسائل التكنولوجٌة والتقنٌة 

 عمل المرأة 
 تحدٌات أخرى  

93 
84 
61 
59 
46 
41 
37 
22 
6 

67 % 
62.4 % 
43.9 % 
42.4 % 
33.1 % 
29.5 % 
26.6 % 
14.4 % 
4.3 % 

  447 اإلجمالً

 تشٌر بٌانات الجدول السابق إلً عدة نتائج هً : 
% وهذا  67* احتلت العولمة المرتبة األولى بٌن التحدٌات التً تواجه الهوٌة العربٌة بنسبة 
ٌع أنحاء المعمورة ٌرجع إلى أن العولمة أصبحت ظاهرة حقٌقٌة ملموسة تعٌشها الشعوب فى جم

سٌاسٌاً واجتماعٌاً وثقافٌاً وإعبلمٌاً بعضها ٌعٌشها طرفاً فاعبل ومإثرا وموجهاً وآمراً وٌعٌشها 
 .  ( 73) البعض اآلخر متلقٌاً متفرجاً ومشدوهاً ونجد ضمن هذه الفئة الشعوب العربٌة

ٌق ٌنتمً إلً الدول وقد انقسمت آراء الباحثٌن حول تؤثٌر العولمة على الهوٌة فقد نظر فر 
العربٌة واإلسبلمٌة وبعض دول العالم الثالث إلً العولمة وكؤنها مخطط أو استراتٌجٌة محددة 
تم تخطٌطها وتنفٌذها بوعى وقصد بهدؾ اجتٌاح بقٌة العالم وتهدٌد الثقافات المحلٌة والقومٌة 

تذوٌب بل تعٌد تشكٌلها أو األخرى فى حٌن ناقش آخرون أن العولمة ال تهدد الهوٌة بالفناء أو ال
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حتى تطوٌرها لتتكٌؾ مع الحاضر فاإلنسان ٌتجه نحو إمكانٌة أن ٌعٌش بهوٌات متعددة مثل 
 .  ( 74) المهاجرٌن 

وٌمثل  % 62.4* وجاء تحدى ضعؾ دور المإسسات التعلٌمٌة فى المرتبة الثانٌة بنسبة 
تهدد جانب الهوٌة العربٌة ضعؾ مخرجات نظام التعلٌم العربً أحد أهم التحدٌات التً 

عته بشكل كامل وجذري من حٌث جاإلسبلمٌة ، والتً تتطلب من القائمٌن على هذا النظام مرا
فلسفته وأهدافه ومحتواه وكفاءته الداخلٌة والخارجٌة لكً ٌحقق فً النهاٌة المحافظة على ثوابت 

لساحتٌن العالمٌة والمحلٌة وقٌم هذا المجتمع ، ومبلحقة التطورات والمستجدات الحادثة على ا
 . ( 75) بما ال ٌتعارض مع ثوابت المجتمع وقٌمه األصلٌة 

 43.9* أما تحدى التؽٌرات التى طرأت على األسرة التى تواجه الهوٌة العربٌة فقد جاء بنسبة 
% وتوضح هذه النتٌجة أن التؽٌرات التى طرأت على األسرة المصرٌة أو العربٌة مثل 

أة ، وترك مهمة التربٌة والتوجٌه لؤلبناء للخدم رلعمالة األجنبٌة ، و عمل الماالعتماد على ا
كان  –السٌما منطقة الخلٌج العربً  –والمربٌات وعلى وجه الخصوص فً المنطقة العربٌة 

منطقٌاً أن تتؽٌر معه األوضاع االجتماعٌة ، وقد نتج عن هذا التؽٌر مجموعة من التحوالت 
التً تهدد الهوٌة العربٌة وذلك فً ظل التؽٌر السٌاسً واالقتصادي ، وال والتحدٌات الداخلٌة 

شك أن ذلك قد ترك آثاره على الهوٌة الثقافٌة للنشء سواء من خبلل اللؽة أو القٌم واالتجاهات 
 .(  76) الفكرٌة 

% حٌث إن  42.4* تحدى ضعؾ دور العبادة للهوٌة العربٌة جاء فى المرتبة الرابعة بنسبة  
ور العبادة ومراكز التجمع الدٌنٌة فً العالم من أكبر العوامل المإثرة فً رفع وخفض الهوٌة دُ 

 السلوك وتهذٌب النفوس تنقٌه جلأ من الدٌنٌة شعائرال فٌها مارسهى أماكن تف الثقافٌة لؤلمة
  . ( 77)  الروحً والطمؤنٌنة واإلشباعٌتم الوعً و الواجب داءأو الحق وممارسه

) مسجداً  58542و ( 78) كنٌسة  1854حوالً  2222دد دور العبادة فى مصر عام عبلػ  دوق

للمسجد مكانة خاصة و ( 81) مسجداً أهلٌاً  12488و  ( 82) مسجداً حكومٌاً  48254منها  ( 79
للمتعطلٌن ، وال تكٌة للدراوٌش، فهو  فى حٌاة المسلمٌن ، فإنه لٌس دًٌرا لرهبنة ، وال زاوٌة

وما كان المسجد  المكان والحى الذى ٌكون فٌه ع الذى ٌشع نور الحٌاة وروحها فىمركز اإلشعا
ا للتشاور والتفاهم جامعة شعبٌة للتثقٌؾ والتهذٌب فى فجر اإلسبلم إال ًٌ ومعهدا  وبرلماًنا محل

وٌرشح  مركًزا للقٌادة العامة لقوات الجٌش توضع فٌه الخطط الحربٌة،و للتربٌة العلمٌة والعملٌة
قادة الجهاد ووالة األمور وتقسم فٌه الؽنائم وتنظر فٌه قضاٌا األمة ولو تحققت رسالة  فٌه

 . ( 82)  فقط المسجد الستطعنا أن نصبػ الدنٌا بصبؽة اإلسبلم عمبل ولٌس قوال

* ضعؾ اللؽة العربٌة من أهم التحدٌات التى تواجه الهوٌة العربٌة وجاء فى المرتبة الخامسة 
ٌعتبر ضعؾ اللؽة العربٌة أحد التحدٌات الهامة المإثرة فً ضعؾ الهوٌة %  و 33.1بنسبة 

العربٌة اإلسبلمٌة ، وقد فسرت العدٌد من الدراسات أسباب ضعؾ اللؽة العربٌة وتهدٌدها 
امل بعضها ٌرجع إلى المإسسات التعلٌمٌة من ولجانب الهوٌة العربٌة ، إلى مجموعة من الع

، وضعؾ إعداد المعلم وتدرٌبه وتقلٌدٌة طرق التدرٌس وعقم  ضعؾ للمادة العملٌة وطبٌعتها
 . ( 83) االمتحانات 

والبعض اآلخر ٌرجع إلى المجتمع ذاته فً تساهله فً استعمال اللهجات المحلٌة ، وقبوله 
بسرعة تداولها وانتشارها بٌن طبقاته المختلفة . هذا  لبعض األلفاظ والمرادفات األجنبٌة

ظهور "العولمة" وما نتج عنها من هٌمنة اللؽة اإلنجلٌزٌة على حساب  باإلضافة إلى عامل
اللؽات القومٌة ومن بٌنها اللؽة العربٌة ، وذلك باعتبارها اللؽة المنتجة للتقنٌة الحدٌثة التً 

 . ( 84) ساعدت على انتشار وذٌوع  العولمة 
ة العربٌة ، كما أن وسائل اإلعبلم قد ساهمت فً تفشً ظاهرة الضعؾ اللؽوي للؽ

فباإلضافة إلى بثها لمادة علمٌة وثقافٌة ضحلة فً بعض األحٌان ، نجدها أحٌاناً كثٌرة 
تساهم فً نشر اللهجات العامٌة ، حتى البرامج اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة نجد أن بعضها 

ٌحمل أسماء أجنبٌة ، والبعض اآلخر ٌحمل أسماء نصفها عربً والنصؾ اآلخر أجنبً 
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التً تقدم باللؽة العربٌة الفصحى فإن أؼلبها ٌقدم للجمهور بطرٌقة منفرة  أما البرامج
 . (  85)  بعٌدة عن هموم الناس ونبض حٌاتهم الٌومٌة

% .  29.5* جاء تحدى الزٌادة المضطردة فى السكان فى المرتبة السادسة بنسبة 
عات العربٌة فً التً شهدتها المجتم ةنتٌجة للتحوالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والصحٌ

م( 2225العقود األخٌرة ، ومن المتوقع أن ٌصل تعداد سكان الدول العربٌة فً عام )
عاماً وستشكل هذه  15ملٌون نسمة نصفهم تقرٌباً أقل من  422إلى ما ٌقرب من 

الزٌادة الهائلة فً السكان ضؽوطاً على جمٌع الموارد االقتصادٌة واالجتماعٌة 
ن الصعب على األنظمة التعلٌمٌة العربٌة تلبٌة الطلب المتزاٌد والتعلٌمٌة ، وسٌكون م

وهناك جانب آخر لتؤثٌرات النمو والحراك السكانً على النظم التعلٌمٌة  , على التعلٌم

رن الحادي والعشرٌن ، وهو ذلك المتعلق بالمناهج قفً المنطقة العربٌة خبلل ال
ه .. كل ذلك ٌمثل جانب من جوانب والمحتوى الدراسً وإدارة التعلٌم والسٌطرة علٌ

 .  ( 86) التحدي التً تهدد الهوٌة العربٌة اإلسبلمٌة 

أن % حٌث  26.6* جاء تحدى الوسائل التكنولوجٌة والتقنٌة فى المرتبة السابعة بنسبة 
عالم الٌوم وعالم الؽد هو عالم التكنولوجٌا المتقدمة ، وأصبحت الدلٌل على امتبلك 

ٌمنة القوى على الضعٌؾ فً هء فً السلم أو فً الحرب وتدعم مقومات القوة سوا
جمٌع مجاالت الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة وفً ضوء هذا فإن 
المجتمعات العربٌة تواجه تحدي التطور التكنولوجً والتقنً المستمر ، وٌتمثل هذا 

ٌتها الثقافٌة وال تتعارض مع قٌم التحدي فً كٌفٌة اختٌار التكنولوجٌا التً تخدم هو
وثوابت هذه المجتمعات التً تستمد جذورها من مصادر التشرٌع اإلسبلمً الحنٌؾ ، 

القٌم العربٌة األصٌلة ، وٌمكن تقدٌم التكنولوجٌا الحدٌثة ألجٌال هذه األمة فً المناهج و
عنا لنبدع فٌها ، المدرسٌة مع المحافظة على الهوٌة باستخدام التقنٌات التً تناسب أوضا

 .  ( 87) كما أبدعت أمم أخرى كالٌابان مع محافظتها على هوٌتها الثقافٌة 

 %  . 14.4المرأة للهوٌة العربٌة فى المرتبة الثامنة بنسبة  ل* جاء تحدى عم
% وهى على النحو  4.3* أما التحدٌات األخرى التى تواجه الهوٌة العربٌة فقد جاءت بنسبة  

دها القائمون باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون عٌنة الدراسة : عدم المشاركة التالً كما حد
اإلعبلم الؽربً الذي ٌشوه  –ضعؾ اإلمكانٌات المتاحة فى الببلد  –الشعبٌة فى صنع القرار 

تفتت الدول  –المعلومات المدسوسة عبر وسائل االتصال واإلعبلم  –صورة العرب والمسلمٌن 
فساد الحكم الذي أدي إلً دمار االقتصاد والتعلٌم  –ت وتعدد العملة العربٌة العربٌة إلى دوٌبل

 –عدم احترام الحكام للعرب لشعوبهم  –انتشار الفساد فى المجتمعات العربٌة  –والفرد العربً 
ضعؾ اإلعبلم العربً  –التؽٌرات العالمٌة وأحادٌة القوى والخلل الذي أصاب العالم العربً 

انعدام اإلحساس  –االستهداؾ الصهٌونً واألمرٌكً للهوٌة العربٌة  –ل الدولة وتوجٌهه من قب
الضعؾ السٌاسً أمام التحدٌات من الدول الكبرى  -بالمصلحة العامة وتقدٌم المصالح الفردٌة

عدم تحقٌق أمنٌات المواطن العربً  –وعدم وحدة القرار العربً تجاه القضاٌا العربٌة الكبرى 
 حرة .فى حٌاة كرٌمة 

مقترحات القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون المصرى لتفعٌل دور اإلنترنت فى دعم  -3
 الهوٌة العربٌة . 

*إنشاء موقع خاص بالهوٌة العربٌة على اإلنترنت وزٌادة انتشار المواقع التى تدعم  الهوٌة 
 وعمل دعاٌة كافٌة لهذه المواقع فى جمٌع وسائل اإلعبلم .

اقع عربٌة على شبكة اإلنترنت باللؽتٌن العربٌة واألجنبٌة تكون متمٌزة وعلى درجة *إنشاء مو
عالٌة من التقنٌة تؽطى كافة جوانب المعرفة ومعلوماتها دقٌقة وموثوق بها لتصبح أكثر تؤثٌرا 

 2من المواقع األجنبٌة األمر الذى ٌقوى وٌدعم الهوٌة العربٌة 

تبنى وتناقش القضاٌا العربٌة من جمٌع النواحً بجرأة وتحلٌل *زٌادة عدد المواقع العربٌة التى ت
 منطقً مع مشاركة المواطنٌن العرب المتعاملٌن مع اإلنترنت فى إٌجاد حلول لهذه القضاٌا .
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*تحدٌث المواقع العربٌة على اإلنترنت بصفة مستمرة وتدعٌمها بالموضوعات الجادة التى 
مرارٌة ترجمة الموضوعات األجنبٌة التً تهم الهوٌة تتصؾ بالصدق واألمانة العلمٌة مع است

  2العربٌة 

*تسهٌل االتصال باإلنترنت فى المإسسات التعلٌمٌة وطرح سبل تعلم البرمجة بؤسعار زهٌدة 
لجمٌع الطبلب وزٌادة دورات اإلنترنت فى المراحل الدراسٌة مع التركٌز على األعمال الوطنٌة 

. 

ٌب الشعوب العربٌة على اإلنترنت وإتاحة أجهزة الحاسب اآللً *ضرورة االهتمام بتعلٌم وتدر
بتكلفة معقولة لكل فئات المجتمع وتعرٌفهم بدور اإلنترنت وأهمٌته فى الثورة المعرفٌة كؤداة 

مهمة للتعلم والثقافة والتواصل الحضاري مع االهتمام بنشره فً المدارس والمقاهً والمناطق 
ام عربً موحد تجاه معظم القضاٌا المعاصرة هروبا من الفشل فى الشعبٌة مجاناً لتشكٌل رأى ع

 تحقٌق ذلك على المستوى الرسمً.

 * زٌادة ونشر اإلنترنت فً دور العبادة وتقوٌة الوازع الدٌنً لدى المواطنٌن العرب .

*أن تقوم مراكز األبحاث العربٌة بنشر أبحاثها التً تتعلق بالقضاٌا العربٌة على اإلنترنت من 
 2خبلل مواقع ممٌزة لهذه المراكز البحثٌة 

*إنشاء مواقع عربٌة تخاطب الشباب العربً وعمل ندوات ودورات لرفع وعٌهم وتحذرهم من 
 2مخاطر المواقع األجنبٌة األخرى بما ٌمكن توجٌههم وتوجٌه أفكارهم فً االتجاه السلٌم 

تعمل على اندماج الشباب نحو  إنشاء العدٌد من المواقع العربٌة واإلسبلمٌة على اإلنترنت*
 .هدؾ عربً واحد فى إطار مسابقات مشتركة تناسب فكر الشباب العربً 

 مع المعرفة الواسعة بالدول العربٌة .وى اللؽة العربٌة بٌن المواطنٌن *االهتمام بارتقاء مست
بؤسلوب سهل *دعم دور األزهر الشرٌؾ والمإسسات الدٌنٌة وتوضٌح المفاهٌم األساسٌة للدٌن 

 واضح .
والتقالٌد الصحٌحة والتركٌز على القٌم العربٌة والرموز الثقافٌة ونشر  ت*االهتمام بنشر العادا

 الوعً والثقافة .
 *أهمٌة بناء رأى عام عربً قوى وواعى ومإثر .

*خلق مجتمع عربً على ؼرار االتحاد األوروبً من خبلل الوحدة والعمل العربً المشترك 
 بً عربً قوى فى المحافل الدولٌة .لتكوٌن لو

 2*التركٌز على القدوة الصالحة ومناقشة األمور العربٌة بمزٌد من الشفافٌة 
  2*التصدى العربى لمزاعم الصهٌونٌة العالمٌة عن الهوٌة العربٌة 

 *ٌجب اإلٌمان بهذه الهوٌة ورسم استراتٌجٌة لتؤصٌلها ومواجهة كل التحدٌات التى تواجهها. 
بالجانب 2بلل التقدم التقنً لخدمة العرب وتلبٌة احتٌاجاتهم فى جمٌع المجاالت والتعرٌؾ *استؽ

 اإلٌجابً والتحذٌر من الجانب السلبً فى كل األعمال العربٌة .  
*نشر الوعً بؤهمٌة مصلحة الجماعة وتقدٌمها على مصلحة الفرد وزٌادة المعرفة وكثرة عمل 

 االتصال مع اآلخر بشكل مستمر .المنتدٌات الثقافٌة بشكل دائم و
 *تفعٌل دور المإسسات األهلٌة وإنشاء مواقع ٌكون لها دور قوى فى الحفاظ على الهوٌة العربٌة 
*تقدٌم صورة صحٌحة عن اإلنسان العربً فى بلده أوال وتصحٌح الصورة بطرق تتفق والواقع 

 وتعرٌؾ األفراد بالقٌم الصحٌحة للمواطنة .
 لعربٌة لبرامج لها ممٌزات مالٌة ومعنوٌة تسهم فً دعم الهوٌة العربٌة .*تبنى الجامعة ا

*تحسٌن التعلٌم فى الدول العربٌة ونشر التكنولوجٌا فى جمٌع المإسسات التعلٌمٌة فى كل ربوع 
  2العالم العربً 

 بٌة .*أن ٌكون اإلعبلم العربً حراً فى تناول كافة القضاٌا وأدائه جٌداً بما ٌدعم الهوٌة العر
 *نشر الوعً القومى والثقافً والدٌنً والعربً بٌن الشباب العربً .

*ضرورة تبنى  جمٌع القضاٌا العربٌة من وجهة نظر قومٌة ولٌس من وجهة نظر قطرٌة ضٌقة 
. 
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 الخالصــــة
دى القائم استهدفت الدراسة التعرؾ على دور شبكة اإلنترنت فى تدعٌم الهوٌة العربٌة ل

 باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون 
 وتوصلت الدراسة إلً عدد من النتائج الهامة منها : 

* إن الذٌن ٌعتمدون على شبكة اإلنترنت من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون هم من 
الفئة %  ٌلٌها  51.1سنة ( وذلك بنسبة  35 – 25فئة الشباب الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن ) 

 % . 36.7( بنسبة  45 – 35العمرٌة ) 
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون تتراوح خبرتهم فى مجالى  41.7* نسبة 

% ال توجد لهم أٌة خبرة فى  12.2الكمبٌوتر واإلنترنت بٌن سنتٌن وأربع سنوات وأن نسبة 
ً إعادة نظر من القائمٌن على اإلعبلم وهذه نسبة كبٌرة وتحتاج إل تمجال الكمبٌوتر أو اإلنترن

المصري بضرورة تؤهٌل وتدرٌب كل القائمٌن باالتصال فى اإلذاعة والتلٌفزٌون على هذه 
 الوسٌلة التكنولوجٌة التى أصبحت ضرورٌة ألى إعبلمى .

 كثافة ومعدل اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على شبكة اإلنترنت  - 
بة من ٌعتمدون على شبكة اإلنترنت من القائمٌن باالتصال فى اإلذاعة بصفة دائمة *ارتفاع نس

 % . 43.9% والذٌن ٌعتمدون علٌها أحٌاناً الى  43.2الى 
إن أعلى معدل تعرض القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون لئلنترنت  هى ساعة واحدة * 

ن بلؽت نسبة من ٌتعرضون لمدة ساعتٌن % فى حٌ 42.3ٌومٌا ً حٌث بلؽت نسبة من قال ذلك 
 % لمن ال ٌرتبط بعدد معٌن من الساعات بل وفقاً للظروؾ .  14.4% ٌلٌها نسبة  32.9ٌومٌاً 

 أسباب اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على شبكة اإلنترنت : -
رنت لعدة  أسباب حٌث جاء *  ٌعتمد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على شبكة اإلنت

% فى مقدمة األسباب ٌلٌها  23.2سبب الحصول على المعلومات من أكثر من مصدر بنسبة 
التعلٌم والثقافة بصفة عامة  ثم فهم األحداث العربٌة وتفسٌرها ثم التعرؾ على القضاٌا األجنبٌة 

 2فالتخاطب والتواصل مع اآلخرٌن 
لرادٌو والتلٌفزٌون على الدورات التدرٌبٌة فى مجالى مدى اعتماد القائم باالتصال فى ا -

 الكمبٌوتر واإلنترنت .
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون أنهم التحقوا بدورات  54.7* أكدت نسبة 

%  لم ٌلتحقوا بؤٌة دورات تدرٌبٌة وذكرت نسبة  45.3تدرٌبٌة فى مجال الكمبٌوتر مقابل  نسبة 
% لم ٌلتحقوا بؤٌة  77قوا بدورات تدرٌبٌة فى مجال اإلنترنت مقابل نسبة % أنهم التح 23

 دورات تدرٌبٌة فى هذا المجال.
أثر الهوٌة فى تحدٌد الدولة التى ٌتلقً فٌها القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون دورات  -

 تدرٌبٌة على اإلنترنت والكمبٌوتر . 
ائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون للدولة التى ٌتلقى فٌها * تإكد نتائج الدراسة أن اختٌار الق

دورات تدرٌبٌة فى مجالى الكمبٌوتر واإلنترنت ٌتجه فى الؽالبٌة الجارفة إلى إحدى الدول 
هتمام الدول األوروبٌة بالعلم % من عٌنة الدراسة وذلك ال 41األوروبٌة حٌث فضلت ذلك نسبة 

نى ولبلستفادة من التنوع الكبٌر فى الثقافات األوروبٌة من خبلل والعلماء والتطور العلمى والتق
تتمتع بمناخ كبٌر من الحرٌة واحترام االحتكاك بمتدربٌن ومدربٌن أوروبٌٌن وأن هذه الدول 

وجود طفرة تكنولوجٌة هائلة فى هذه الدول ولتقدمها الهائل والمتنوع فى مجال حقوق اإلنسان و
 البرمجٌات والحاسبات .

% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون الوالٌات المتحدة  33.1فضلت نسبة * و
األمرٌكٌة وذلك لؤلسباب التالٌة : امتبلكها أحدث التقنٌات فى مجال اإلنترنت والمعلومات 

ووجود كبري شركات برامج  الكمبٌوتر وصناعة البرمجٌات بها مثل شركة ماٌكروسوفت وهى 
والمركز الرئٌسً لشبكة اإلنترنت وللتفوق األمرٌكً فى المجالٌن العلمً المصدر األساسً 

 والتقنً .
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% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون ٌفضلون إسرائٌل وذلك  2.2*وأن نسبة 
لمعرفة كٌؾ ٌفكر العدو ولئللمام بالفكر والثقافة والمعرفة اإلسرائٌلٌة وللتقدم التقنى الكبٌر الذى 

 ع به هذه الدولة العبرٌة والتعرؾ على أسرار هذا التقدم .تتمت
 أثر الهوٌة فى اختٌار القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون لعمله فى الخارج . -

* إذا أتٌحت للقائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون فرصة عمل إعبلمٌة متساوٌة فى المٌزات 
الهوٌة العربٌة واالنتماء العربى هو الدافع الذى جعل القائم  االقتصادٌة أى بلد ٌختار ؟ هنا كانت

باالتصال ٌفضل الببلد العربٌة عن الدول األوروبٌة حٌث بلؽت نسبة من ٌفضلون العمل فى 
% لمن ٌفضلون العمل فى إحدى الدول  38.1% ٌلٌها نسبة  48.2إحدى الدول العربٌة 

 ى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .% لمن ٌفضل العمل ف 12.8األوروبٌة ثم نسبة 
 مفهوم الهوٌة المصرٌة لدى القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون .

 المصرٌة لدى القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون هى الهوٌةتشٌر نتائج الدراسة إلً أن * 
طرحت عدة اقتراحات اً فعندما إسبلمٌاً وعربٌ ثقافٌةالسٌاسٌة والمحٌطات ال قومً متعدد انتماء

على القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون لتحدٌد الهوٌة المصرٌة جاءت اختٌاراتهم على 
 12.8مصرٌة فقط )  -% (  13.7عربٌة )  –% (  64النحو التالً : إنها إسبلمٌة عربٌة ) 

 % ( . 2.7مسٌحٌة )  -% (  5إسبلمٌة )   –% (  5.8فرعونٌة )   -% ( 
الهوٌة العربٌة فى رؤٌة القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون لحل جمٌع مشاكل مصر  أثر -

 االقتصادٌة . 
* تإكد نتائج الدراسة أن اختٌار القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون للدولة التى تتحالؾ 

العربٌة فجاءت  معها مصر لحل مشاكلها االقتصادٌة ٌتجه فى الؽالبٌة الجارفة إلى إحدى الدول
% ( ومن هنا فإن  22.3% ( ثم إحدى الدول األوروبٌة )  61.9فى المرتبة األولى بنسبة )

معٌار االختٌار الؽالب لدى العٌنة هو معٌار تفضٌل قائم على الهوٌة العربٌة واالنتماء العربى 
 والوجدان العربى .

اإلنترنت على دور المؤسسات التعلٌمٌة رؤٌة القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون لتأثٌر  -
 والثقافٌة فى المجتمع :

* أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود أى تؤثٌر لشبكة اإلنترنت على دور المإسسات التعلٌمٌة 
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو  63.3والثقافٌة فى المجتمع حٌث أكد ذلك  نسبة 

% أكدت أن شبكة اإلنترنت لها تؤثٌر فى دور  5.8بة والتلٌفزٌون عٌنة الدراسة مقابل نس
 المإسسات التعلٌمٌة والثقافٌة فى المجتمع .

المواقع العربٌة على اإلنترنت التى ٌعتمد علٌها القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون  -
 بصفة دائمة .

تمد على مجموعة من * أوضحت نتائج الدراسة أن القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون ٌع
المواقع العربٌة على اإلنترنت منها مواقع باللؽة العربٌة ومواقع تعنى بقضاٌا معٌنة سواء كانت 

إنسانٌة أو سٌاسٌة أو اقتصادٌة أو بٌئٌة أو تعلٌمٌة ومواقع مخصصة لبعض برامج التشؽٌل 
 ومواقع إعبلمٌة فنجد أنه ٌعتمد على :

مواقع مإسستى األهرام واألخبار الصحفٌة ومواقع وكالة  بعض المواقع المصرٌة مثل : - 1 
أنباء الشرق األوسط واتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌون والهٌئة العامة لبلستعبلمات ومركز معلومات 

  مجلس الوزراء ومصراوى ومجلة أكتوبر.
بعض المواقع العربٌة مثل : موقع الجزٌرة نت واسبلم اون الٌن ومحٌط والمنتدٌات  – 2
سٌرش فور  –إٌنا  –رادادى  –اراب تاٌم  –سى ان ان ارابٌك  –عربٌة وبى بى سى ارابٌك ال

 –نسٌج  –عجٌب  –العٌن  –صحٌفة الشرق األوسط  –انتفاضة  –األقصى اون الٌن  –اراب 
 –النسناس  –مكتوب  –دنٌا الوطن  –ترجمان  –صحٌفة الحٌاة  –فن اون الٌن  –المشكاة 
   مٌدل اٌست اون الٌن .   –مل شا –مزٌكا  –فلسطٌن 
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 –االقتصادٌة  –المواقع اإلخبارٌة  –مجال الكمبٌوتر  –مواقع أخري مثل : مواقع دٌنٌة  - 3
مواقع البرٌد  –القنوات التلٌفزٌونٌة العربٌة  –مواقع التجمٌل  –الفنٌة  –الرٌاضٌة  –السٌاسٌة

   مواقع البرمجة . –مواقع الترجمة  -اإللكترونً 
اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت فى االهتمام بالقضاٌا مدى 

 العربٌة 
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون  65.5* أشارت نتائج الدراسة إلً أن نسبة 

سبة أكدوا أن اعتمادهم على اإلنترنت أدى إلى زٌادة اهتمامهم بالقضاٌا العربٌة فى حٌن أن ن
 % نفت ذلك . 33.8

 أهم القضاٌا العربٌة التى ٌعتمد القائم باالتصال فى اإلذاعة على اإلنترنت فى متابعتها . 
* أوضحت نتائج الدراسة أن القضاٌا السٌاسٌة جاءت فى مقدمة القضاٌا العربٌة التى ٌعتمد 

% (  25.1وذلك بنسبة ) القائمون باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت فى متابعتها 
 %( . 11.3% ( ثم  القضاٌا االقتصادٌة )   14.2ثم القضاٌا اإلعبلمٌة ) 

 :مفهوم الهوٌة العربٌة لدى القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون  -
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون  32.2* أوضحت نتائج الدراسة أن نسبة 

 لهوٌة العربٌة ولم ٌدلوا بؤى رأى أو تعلٌق حول هذا المفهوم . أحجموا عن تعرٌؾ ا
 % وضعوا تعرٌفات مختلفة للهوٌة العربٌة على النحو التالً :  69.8وأن نسبة 

" الوحدة والتوحد "  و " هى االنتماء " و " أن ٌكون على أنها  فهناك من نظر إلً الهوٌة العربٌة
 2وان ٌكون قادرا على اتخاذ قرارات مصٌرٌة "   للمجتمع العربى شخصٌة ثابتة ومحددة

"  وهناك من نظر الى الهوٌة العربٌة نظرة تشاؤمٌة وأصحاب هذه النظرة عرفوا الهوٌة العربٌة بأنها :

الخٌال العلمى " وأنها ؼٌر واضحة المعالم وأنها فى الماضً كانت تعنى  ضرب من ضروب 
وهناك من نظر إلً  ال تعنى اكثر من لؽة فقط الهوٌة. الكثٌر أما اآلن فإنها مجرد كلمة رنانة 
: االنتماء لكل قضاٌا وثقافة وعادات وتقالٌد األمة  الهوٌة العربٌة من منظور ثقافً وقالوا بأنها

 العربى. ثوهى الترا –العربٌة
 : ة بأنهاوهناك من نظر إلً الهوٌة العربٌة من منظور اقتصادي وأصحاب هذه النظرة عرفوا الهوٌة العربٌ

 وهى الوحدة االقتصادٌة بٌن الدول العربٌة . –السوق العربٌة المشتركة
:  وهناك من نظر إلً الهوٌة العربٌة من منظور اجتماعً وأصحاب هذه النظرة عرفوا الهوٌة العربٌة بأنها

م االلتزا –العادات والتقالٌد الحسنة والثقافة اإلسبلمٌة والعصرٌة والتارٌخ العربى المشرق
 بالتقالٌد العربٌة .

ال :  وهناك من نظر إلً الهوٌة العربٌة من منظور دٌنً وأصحاب هذه النظرة عرفوا الهوٌة العربٌة بأنها

 اله إال هللا محمد رسول هللا والتمسك بالدٌن وبمبادئه الوسطٌة .
:  ٌة العربٌة بأنهاوهناك من نظر إلً الهوٌة العربٌة من منظور جغرافً وأصحاب هذه النظرة عرفوا الهو

وهى االنتماء إلً وطن اكبر  –ارض تمتد من المحٌط إلً الخلٌج فهى وطن وشعب ولؽة ودٌن
 والتكامل العربى.

:  هناك من نظر إلً الهوٌة العربٌة من منظور لغوي وأصحاب هذه النظرة عرفوا الهوٌة العربٌة بأنها
 للسان العربً والعادات والتقالٌد العربٌة.وهى ا –االلتزام أوال باللؽة العربٌة كلؽة أساسٌة 

 أثر اإلنترنت فى الهوٌة العربٌة لدى القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون -
* أشارت نتائج الدراسة إلً أن اعتماد القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على شبكة 

%  52.4% وأن نسبة  33.8نسبة  اإلنترنت قد أثر تماما فى هوٌتهم العربٌة حٌث قالت بذلك
 % نفت ذلك .  15.8من العٌنة قالت أن اإلنترنت أثرت إلً حد ما فى حٌن أن نسبة 

% من القائمٌن باالتصال فى  58.1* وعن نوع تؤثٌر اإلنترنت فى الهوٌة العربٌة  أكدت نسبة 
لعربٌة لدٌهم فى حٌن الرادٌو والتلٌفزٌون أن اعتمادهم على اإلنترنت أدى إلً إضعاؾ الهوٌة ا

 % . 41.9نفت ذلك نسبة 
 أسباب ضعف الهوٌة العربٌة لدى القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون : 
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% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون  33.8* أوضحت نتائج الدراسة أن نسبة 
الهوٌة العربٌة لدٌهم فى مجتمع الدراسة لم ٌجٌبوا نهائٌاً عن التساإل المتعلق بؤسباب ضعؾ 

 % عن هذا التساإل وذلك على النحو التالى : 66.2حٌن أجابت  نسبة 
السٌاسة الخاطئة وعدم اتفاق ضعف الهوٌة العربٌة ٌرجع إلً أسباب سٌاسٌة مثل : "  - 1

الدول العربٌة فٌما بٌنها وؼٌاب الدٌموقراطٌة والتشرذم العربى وعجز القادة العرب عن تحقٌق 
نً وأحبلم شعوبهم وتؽلب القطرٌة على القومٌة وإجهاض الوحدة العربٌة من داخل وخارج أما

 األمة العربٌة وؼٌاب الروح القومٌة .
التفاوت االقتصادي الكبٌر لدى ضعف الهوٌة العربٌة ٌرجع إلً أسباب اقتصادٌة مثل :  - 2 

االقتصادي والثقافً بٌن العرب   بعض الدول العربٌة والحالة االقتصادٌة المتردٌة وقلة التعاون
. 

انتشار ثقافة العولمة وضعؾ الثقافة ضعف الهوٌة العربٌة ٌرجع إلً أسباب ثقافٌة مثل :  - 3
المحلٌة واالستؽراب داخلٌا وسٌطرة نزعة السلطوٌة داخل المجتمعات األمر الذى ٌدفع باألفراد 

 إلً اللجوء لنماذج أجنبٌة  .
عدم التمسك ببل اله إال هللا  ٌة العربٌة إلً أسباب دٌنٌة مثل : "البعض ارجع ضعف الهو - 4

محمد رسول وؼٌاب الواعظ الدٌنً العصرى الملم بقضاٌا العالم وؼٌاب القٌم الدٌنٌة والوطنٌة 
 وتؤثر المجتمع بالتٌارات الؽربٌة وسقوط الخبلفة اإلسبلمٌة .

ؼٌاب القدوة الحسنة اعٌة مثل : والبعض ارجع ضعف الهوٌة العربٌة الى أسباب اجتم - 5
كبار السن على المواقع القٌادٌة فى الببلد وؼٌاب  ةالصالحة وتؽٌٌب دور الشباب وسٌطر

 .  داالنتماء إلً الجذور العربٌة  وانتشار الفسا
 ؼٌاب التخطٌط العلمىالبعض ارجع ضعف الهوٌة العربٌة الى أسباب علمٌة مثل :  - 6
لوجً وعدم األخذ بؤسباب العلم وتقوقع القٌم العلمٌة داخل المإسسات اإلعجاب بالتقدم التكنوو

العلمٌة فقط وانتشار القٌم المادٌة على حساب العلم والمعرفة وعدم احترام العلماء واحتبللهم 
 مرتبة فى المجتمع والحكم أدنى بكثٌر من مرتبة الفنانٌن  .

اإلعبلم المزٌؾ للحقائق مٌة مثل : " البعض ارجع ضعف الهوٌة العربٌة إلً أسباب إعال - 9
وألن المهٌمن على شبكة اإلنترنت مواقع ؼربٌة نقلت إلٌنا عادات ؼربٌة إباحٌة وعدم وجود 

 رأى عام فعال ومإثر.
 رؤٌة القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون للتحدٌات التى تواجه الهوٌة العربٌة 

التى تواجه الهوٌة العربٌة هى العولمة حٌث احتلت * أوضحت نتائج الدراسة أن أهم التحدٌات 
% ( ٌلٌها تحدى ضعؾ دور المإسسات  22.8المرتبة األولى بٌن التحدٌات األخرى بنسبة ) 

 13.6% ( ثم  التؽٌرات التى طرأت على األسرة ) 18.8التعلٌمٌة فى المرتبة الثانٌة بنسبة  ) 
 % (  12.3لؽة العربٌة)% ( فضعؾ ال 13.2% ( ثم  ضعؾ دور العبادة ) 

   % ( . 9.2فالزٌادة المضطردة فى السكان )  
 أهم القضاٌا األجنبٌة التى ٌتابعها القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت 

القضاٌا األجنبٌة التى ٌتابعها القائم باالتصال فى الرادٌو  * أوضحت نتائج الدراسة أن أهم
 نترنت هى :  والتلٌفزٌون على اإل

* تصدرت القضاٌا األمرٌكٌة المختلفة فى المقام األول اهتمامات القائم باالتصال فى الرادٌو 
والتلٌفزٌون ٌلٌها قضٌة العولمة وصراع الحضارات ثم قضاٌا األقلٌات المسلمة فى العالم 

خارج فاإلنجازات فى عالم الحاسبات والبرامج فصورة الدٌن اإلسبلمً وصورة مصر فى ال
فاإلرهاب الدولً ثم قضٌة التقدم فى مجال اإلعبلم والكامٌرات وأحدث ما وصلت إلٌه 

 التكنولوجٌا فى مجال التصوٌر واإلضاءة التلٌفزٌونٌة.
 اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت فى شراء المنتجات األجنبٌة . 

من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون نفت  % 66.2* أكدت نتائج الدراسة أن نسبة 
تماماً أن اعتمادهم على اإلنترنت قد دفعتهم إلً اقتناء أو شراء أي منتجات أجنبٌة فى حٌن أن 
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% من عٌنة الدراسة ذكرت أن اعتمادهم على اإلنترنت شجعتهم إلً حد ما على  32.4نسبة 
 شراء المنتجات األجنبٌة .

 باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على اإلنترنت فى القراءة واالطالع . اعتماد القائم -
أوضحت نتائج الدراسة أن اعتماد القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على شبكة 

اإلنترنت لم تإد نهائٌاً إلً انخفاض مستوى القراءة العامة واالطبلع لدٌهم حٌث أكدت ذلك 
% قالت إن اعتمادهم على اإلنترنت  43.9اسة فى حٌن أن نسبة % من عٌنة الدر 46.7نسبة 

 أدى إلً حد ما إلً انخفاض مستوى القراءة العامة واالطبلع لدٌهم .
 اعتماد القائم باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون على شبكة اإلنترنت فى عالقاته االجتماعٌة.

باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون  % من القائمٌن 48.2أشارت نتائج الدراسة إلً أن نسبة 
عٌنة الدراسة ذكروا أن اعتمادهم على اإلنترنت أدي إلً حد ما إلً عزلتهم االجتماعٌة 

 % ذلك . 36.7وانطوائهم على أنفسهم فى حٌن نفت نسبة 
% من القائمٌن باالتصال فى الرادٌو والتلٌفزٌون أن اإلنترنت لم تإثر فى  59.7* أكدت نسبة 

 % قالت عكس ذلك .  8م االجتماعٌة ومشاركتهم فى أى عمل جماعى مقابل نسبة عبلقاته
وتشٌر هذه النتائج إلً أن اإلنترنت لم تإثر بالسلب على العبلقات االجتماعٌة للقائم باالتصال  

 فى الرادٌو والتلٌفزٌون .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

 المراجـــــع
 

ماد الشباب الجامعى الكوٌتى على وسائل اإلعبلم فى ( د . ولٌد فتح هللا بركات ، اعت 1) 
المعرفة بالقضاٌا العربٌة والدولٌة ، المجلة المصرٌة لبحوث اإلعبلم ، كلٌة اإلعبلم ، جامعة 

 .  73، ص  2223القاهرة ، العدد الثامن عشر ، ٌناٌر / مارس 
عبلقته بدرجة الوعى ( د . حنان جنٌد ، تكنولوجٌا االتصال التفاعلى ) اإلنترنت ( و 2) 

السٌاسً لدى طبلب الجامعات المصرٌة ، دراسة مٌدانٌة على طبلب الجامعات الخاصة ، 
المجلة المصرٌة لبحوث اإلعبلم ، كلٌة اإلعبلم ، جامعة القاهرة ، العدد الثامن عشر ، ٌناٌر / 

 .   1، ص 2223مارس 
نترنت العبلقة التفاعلٌة بٌن اآلباء ( د . هبة هللا بهجت السمرى ، استخدام األطفال لئل 3) 

واألبناء ،المجلة المصرٌة لبحوث اإلعبلم ، كلٌة اإلعبلم ، جامعة القاهرة ، العدد الثامن عشر ، 
 . 238 – 237م ، ص ص  2223ٌناٌر / مارس ، 

( أسامة أمٌن الخولً ، العرب والعولمة ، بٌروت ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ،  4) 
 .135، ص  2222

( آمال سلٌمان العبٌدي ، الهوٌة فى لٌبٌا : دراسة مٌدانٌة ، مجلة المستقبل العربى ، بٌروت  5) 
 .  141، ص 2221، ٌناٌر  263، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، العدد 

،  جرٌدة األهرام الصباحٌة األحد بتارٌخ  المتكرر الهوٌه سإال ، محمد العلٌم عبد  . د  (  6) 
 م . 2223/  11/  14
( د . سهام نصار، موقؾ الصحافة المصرٌة من قضٌة العولمة والهوٌة الثقافٌة ، دراسة  7) 

/  1999تحلٌلٌة لمواد الرأي العام فى صحؾ األهرام والوفد والشعب واألهالً خبلل عامً 
، مجلة البحوث اإلعبلمٌة ، جامعة األزهر الشرٌؾ ، العدد السادس عشر ، أكتوبر  2222
 .  82م  ، ص 2221

م ، ص  2222حمود المنٌر ، العولمة وعالم ببل هوٌة ، المنصورة ، دار الكلمة ، م(  8) 
 .  159  -156ص
 . 82(  د . سهام نصار  ، مرجع سابق ، ص 9) 
( عائشة سعد البوسعٌط ، الهوٌة الوطنٌة فى القنوات الفضائٌة لدولة اإلمارات العربٌة  12) 

 1997لنٌل درجة الماجستٌر ، كلٌة اإلعبلم جامعة القاهرة ،قسم اإلذاعة ،  المتحدة ، خطة بحث
 .  2، ص

 .   82( د . ولٌد فتح هللا بركات ، مرجع سابق ، ص  11) 
( د . محمد عبد الحمٌد ، نظرٌات اإلعبلم واتجاهات التؤثٌر ، الطبعة األولى ، القاهرة ،  12) 

 .  236 - 235، ص 1997عالم الكتب ، 
 .  232( المرجع السابق ، ص 13 )

( د . سوزان ٌوسؾ القلٌنى ، مدى اعتماد الصفوة المصرٌة على التلٌفزٌون فى وقت  14) 
األزمات ، دراسة حالة على حادث األقصر ، المجلة المصرٌة لبحوث اإلعبلم ، كلٌة اإلعبلم ، 

 .  35 – 34، ص ص  1998جامعة القاهرة ، العدد الرابع ، دٌسمبر 
 .   235 - 234( د . محمد عبد الحمٌد ، مرجع سابق ، ص 15 )

 .   81( د . ولٌد فتح هللا بركات ، مرجع سابق ص 16) 
 .  82( المرجع سابق ، ص 17) 
 .   81( نفس المرجع السابق ، ص 18) 
( د . بسٌونى إبراهٌم حماده ، وسائل اإلعبلم والسٌاسة ، دراسة فى ترتٌب األولوٌات ،  19) 
 .   249، ص  1996امعة القاهرة ، مكتبة نهضة الشرق ، ج
 .   238 – 237( د . محمد عبد الحمٌد ، مرجع سابق ، ص 22) 
 .    92( د . ولٌد فتح هللا بركات ، مرجع سابق ، ص 21) 



 44 

 ( د . حنان جنٌد ، مرجع سابق  .  22) 
 ( د . هبة هللا بهجت السمرى ، مرجع سابق .   23) 
ر محمد حمدى ، دور اإلنترنت والرادٌو والتلٌفزٌون فى إمداد الجمهور المصرى ( عبٌ 24) 

 م  . 2221بالمعلومات ، رسالة ماجستٌر ، ؼٌر منشورة ، كلٌة اإلعبلم ، جامعة القاهرة ، 
( د . نجوى عبد السبلم فهمى ، التفاعلٌة فى المواقع اإلخبارٌة العربٌة على شبكة  25) 

لٌلٌة ، المجلة المصرٌة لبحوث الرأي العام ، مركز بحوث الرأي العام اإلنترنت ، دراسة تح
 م .   2221بكلٌة اإلعبلم ، جامعة القاهرة ، المجلد الثانى ، العدد الرابع ، أكتوبر / دٌسمبر 

د . السٌد بخٌت ، استخدام اإلنترنت فى تطوٌر المهارات الصحفٌة باللؽة اإلنجلٌزٌة (  26) 
ة ، المجلة المصرٌة لبحوث الرأى العام ، كلٌة اإلعبلم ، جامعة القاهرة ، لدى دارسً الصحاف

  .  2222العدد الثانً ، إبرٌل / ٌونٌه ، 
( د  . محمد سعد إبراهٌم ، استخدامات الصحافة المصرٌة لئلنترنت  ومدى انعكاسها  27) 

اقشات المإتمر العلمً على األداء الصحفى ، تكنولوجٌا االتصال الواقع والمستقبل ، بحوث ومن
 .  1999الخامس لكلٌة اإلعبلم ، جامعة القاهرة ، 

(  د . سامى طاٌع ، استخدام شبكات المعلومات " اإلنترنت " فى الحمبلت اإلعبلمٌة  28) 
،المجلة المصرٌة لبحوث اإلعبلم ، كلٌة اإلعبلم ، جامعة القاهرة ، العدد الثانى ، إبرٌل / ٌونٌو 

1997  . 
 د . سهام نصار ، مرجع سابق . ( 29) 
 ( آمال سلٌمان العبٌدي ، مرجع سابق .  32) 
( إٌمان محمد عبد الفتاح عز العرب ، اإلعبلم والهوٌة الوطنٌة ، دراسة على شرائح من  31) 

المجتمع الرٌفً والحضرى ، رسالة دكتوراه ، ؼٌر منشورة ، كلٌة اآلداب ، جامعة طنطا ، 
1996   . 

ود مٌعاري ، الهوٌة الدٌنٌة وعبلقتها بالهوٌات األخرى بٌن الفلسطٌنٌٌن فى ( محم 32) 
،  137إسرائٌل ، مجلة المستقبل العربً ، بٌروت ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، العدد رقم 

 .  1992ٌولٌو 
 ، لدى الشاب التونسً المتمدرس وبناء الهوٌة االجتماعً التحوالت( احمد شبشوب ،  33) 

 http://abedjabri.tripod.com/12fikrlob12n08.htm   
( د . محمد عبد الحمٌد ، دراسة الجمهور فى بحوث اإلعبلم ، الطبعة األولى ، القاهرة ،  34) 

 .  142 - 142، ص ص  1993عالم الكتب ، 
(  د . عاطؾ عدلى العبد ، تصمٌم وتنفٌذ استطبلعات وبحوث اإلعبلم والرأى العام ،  35) 

   . 9، ص 2223س النظرٌة والنماذج التطبٌقٌة ، القاهرة ، دار الفكر العربى ، األس
 ( تم عرض االستمارة على السادة المحكمٌن اآلتً أسماإهم والمرتبة ترتٌباً أبجدٌاً : 36) 
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 2د . محمد عوض مدرس الصحافة بكلٌة اآلداب جامعة الزقازٌق  - 6
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،   هو ضمٌر األمة العربًالمثقؾ  ،شوشة فاروق(  42) 

www.alquds.co.uk/index.asp?fname=2003/06/0621/m16.htm&storytitle=ff 
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( د . سلوى محمد ٌحًٌ العوادلى ، التسوٌق اإللكترونً فى مصر ، دراسة مٌدانٌة على  66) 

عٌنة من الشركات متعددة الجنسٌة العاملة فى مصر ، المجلة المصرٌة لبحوث اإلعبلم ، كلٌة 
 .   72، ص 2222اإلعبلم ، جامعة القاهرة ، العدد السابع عشر ، أكتوبر / دٌسمبر 

 .   122،  121( د . حسن على محمد ، مرجع سابق ، ص ص  67) 
(  د . مصطفى الفقى ، دور مصر العربى ، فى د . أسامة الباز محرراً ، مصر فى  68) 

القرن الحادي والعشرٌن ، اآلمال والتحدٌات ، الطبعة األولى ، القاهرة ، مركز األهرام للترجمة 
 .   233،  232، ص  1996والنشر ، 

، جرٌدة األهرام  الجدٌد اإلعبلمً والتوجه  .. المصرٌة الهوٌة، الـضمرانً مصطفً(  69) 
  .  2224/  8/  25القاهرٌة بتارٌخ 

( عبد الحمٌد الكاتب ، قراءات ودراسات عن مصر والمصرٌٌن ، سلسلة كتاب الٌوم رقم  72) 
 .194، ص 1981، فبراٌر  182

 .  19 – 18سابق ، ص ص  ( سعود راشد العنزى ، مرجع 71) 
 .   138( د . سهام نصار ، مرجع سابق ، ص 72) 
( د . الحبٌب الجنحانى ، ظاهرة العولمة الواقع واآلفاق ، مجلة عالم الفكر ،المجلد الثامن  73) 

 .   9، ص 1999والعشرون ، العدد الثانً ، أكتوبر / دٌسمبر 
  .  124( د . سهام نصار ، مرجع سابق ، ص 74) 
المستقبل ومسئولٌتها فً الحفاظ على الهوٌة  مدرسة، الحلو طرفةمتولً ، د.  نبٌل. د(  75) 

 "تحلٌلٌةالعربٌة اإلسبلمٌة "دراسة 
 http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/futureschool/Papers/NabilMetwalliPaper.rtf  

 ( المرجع السابق . 76) 
 قافٌة".. تساإالت مهمة لحماٌة مستقبل األمةالهوٌة الثمناحً الشٌبانً ،  2( 77) 

http://www.alriyadh-np.com/Contents/20-02-2003/Mainpage/COV_674.php  

78 - http://www.egyptinfo.gov.eg/MosqChurch/TotalChurchIndex.asp 
 79 - http://www.egyptinfo.gov.eg/MosqChurch/TotalMosqIndex.asp 
80 - http://www.egyptinfo.gov.eg/MosqChurch/GovMosqIndex.asp 
81 - http://www.egyptinfo.gov.eg/MosqChurch/PeopleMosqIndex.asp 

 قضاٌا الشباب رسالة المسجد فى التعامل مع ،دكتور/ سالم محمود عبد الجلٌل(  82) 
http://alresalah.masrawy.com/02082003/178762news.htm  

  ، مرجع سابق .الحلو طرفةمتولً ، د.  نبٌل ( د . 83) 
( أحمد محمد الضبٌب ، اللؽة العربٌة فً عصر العولمة ،  الطبعة األولً ، الرٌاض ،  84) 

 . 165م( ،  ص 2221مكتبة العبٌكان ، )
 ، مرجع سابق . الحلو طرفةمتولً ، د.  نبٌل (  د . 85) 

  ( المرجع السابق . 86) 

  ق .(  نفس المرجع الساب 87) 
 

 


